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23. 
Врз основа на член 36, став1, од Законот за локалната смопуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” број 5/02), член 7 од Законот за култура 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03,  82/05, 24/07, 
116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,187/13 и 44/14) и член 10, точка 5 од Законот 
за Град Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 55/04 и 158/11), 
Советот на Град Скопје на триесет и осмата седница, одржана на 28 јануари 
2015 година,  донесе 

ПРОГРАМА 

за  финансирање на јавните установи и активностите од областа на 
културата од интeрес на Град Скопје за 2015 година 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

Предмет на оваа Програма се активностите што ќе се реализираат во 

текот на 2015 година, а преку кои што ќе се имплементираат надлежностите на 

Градот Скопје во областа на културата и ќе се дефинира локалниот интерес во 

културата.   

Со оваа Програма е опфатено финансирањето и работата на јавните 

установи од областа на културата чиј основач е  Град Скопје,  финансирање на 

младинско,  аматерско и   професионално делување во културата преку  

програмите и проектите на други физички и правни  лица од областа на 

културата кои што делуваат на подрачјето на Град Скопје, а чии проекти и 

програми ги задоволуваат општите и посебни критериуми и правила дадени во 

Kонкурсот,  како програми од областа на културата преку кои се остварува 

локалниот интерес во културата на Грaдот Скопје 

 Град Скопје  во рамките на своите надлежности во областа на културата 

согласно Законот за  култура („Сл.весник на РМ“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 

24/07; 116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13),  посебните закони од 

областа на културата  (Закон за музеите „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/08, 

116/10,  51/11, Закон за библиотеките „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 9/08, 116/10,  

51/11), Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Законот за 

установите (Сл. весник на РМ. ) Законот за Град Скопје  („Сл. весник на РМ“ бр. 

55/04,158/11)  има право да:  

 

 

 



- Дава институционална и финансиска поддршка на културните установи и 
проекти од значење за Град Скопје;  

- Врши негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични 
културни вредности;  

- Организира манифестации од областа на културата, поттикнува 
разновидни специфични форми на творештво и  

- Одбележува настани и личности од значење за општината. 
 

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  
 

 Главна цел на Програмата за финансирање на активностите  од областа 

на културата  од интерес на  Градот Скопје за 2015 година, е да го дефинира 

локалниот интерес во културата преку поддршка на современи и нови форми 

на делување во областа на културата и уметноста,  поддршка на веќе 

потврдените вредности во културата и уметноста, поддршка и поттикнување на  

различните форми на традиционални изразувања на граѓаните на град Скопје,  

промоцијата на културното наследство,  работата на јавните установи во 

надлежност на  Град Скопје и други активности во рамките на законските  

овластувања. 

Локалниот интерес во културата Град Скопје го дефинира преку целите и 

активностите дадени во „Стратегија со акциски план за развој на културата на 

Град Скопје за периодот 2012 – 2015 година“ („Службен гласник на Град Скопје“ 

бр. 7/12) но, и преку следните цели дадени во Конкурсот:  

• развој и унапредување на дејноста и работата на установите од областа 
на културата основани од Град Скопје; 

• чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното 
наследство на градот Скопје;  

• поттикнување и афирмирање на етничката разновидност и разноличност 
во културата; 

• достапност на културните добра и вредности; 

• иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата; 

• континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што 
се од интерес за град Скопје;  

• презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната 
култура и јавната уметност; 

• стимулирање на новите медиуми и истражувања во културата; 

• афирмирање и поддршка на млади уметници и автори (до 35 години),  

• развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат 
креативни и едукативни проекти од категориите на изведбените 
уметности, визуелните уметности, уметност на новите медиуми  и 
литература (книга/стрип албум/графичка новела); 

• развивање на професионалната независна културна сцена; 

• развивање на аматерската  култура во чии рамки ќе се поддржуваат 
креативни и едукативни проекти од категориите на изведбените 



уметности, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот, уметноста 
на новите медиуми  и литературата книга/стрип албум/графичка новела; 

• поддршка и развивање на традиционалните културни вредности; 

• воспоставување на соработка и партнерства во рамките на 
предложениот проект со една или повеќе јавни културни установи на 
Град Скопје, национални установи, граѓански организации, општините во 
градот Скопје, образовни  институции и други организации; 

• одбележување на јубилејни настани и значајни датуми; 

• проекти чија цел е развивање и промовирање на областите на 
културните и креативните индустрии; 

• организирање меѓународни фестивали што се одржуваат во Скопје;  

• стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти; 

• поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на 
семинари, конференции и дебати  

• изведба на едукативни работилници за деца и млади, како и за 
наставничкиот кадар од основните и средните училишта, со цел 
потикнување на  нивната креативност и  подобрување на културниот 
развој на децата и младите 

 

-Град Скопје  ќе го  остварува  локалниот интерес  во културата  во текот на 
2015 година и преку обезбедување на институционална и логистичка 
поддршка на активностите кои поттикнуваат меѓународна и меѓуопштинска 
соработка во областа на културата со разни меѓународни и домашни субјекти  
од областа на културата, локални самоуправи,  национални управни тела и 
други сродни организации (Асоцијација на европски  градови и региони од 
културата Les Rencontres и други), 

   

- Град Скопје,  исто така, може да го остварува локалниот интерес во   
културата во 2015 година и преку обезбедување на логистичка и 
институционална  поддршка на проекти и активности на други чинители од 
областа на културата кои не се финансирани  преку Буџетот на Град Скопје за 
2015 година, доколку се утврди дека се од посебен интерес и значење за 
градот Скопје, 

- Просторот во 8-те установи од областа на културата во сопственост на Град 
Скопје, во термините што установите не го користат за реализација на  
сопствената програма, може да се отстапи за користење на субјекти чии  
програми и активности се дел од оваа Програма, по предходно добиено 
мислење од Градот Скопје.   

 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на локалниот интерес во културата се врши од Буџетот 
на Град Скопје и од Буџетот на Република Македонија преку Буџетот на Град 

Скопје и тоа преку наменска блок-дотација вкупно 33.094.000 денари и тоа:   

Програма К1- Библиотечна дејност - 7.000.000 денари, К2-Музичко-сценска 



дејност - 13.500.000  денари,   К3-Музејска и галериска дејност-12.594.000 

денари;  и од Буџетот на Град Скопје преку: Програма К4 - Културни 

манифестации и творештво - 46.810.000 денари, Програма КА0-Културни 

манифестации и творештво (капитални расходи) - 12.030.000 денари и 

Програма ЈМ0- 3.000.000 денари. 

 

За остварување на локалниот интeрес во културатa од Буџетот на Град 

Скопје за 2015 година се предвидени вкупно   94.934.000 денари 

 

Финансирањето на локалниот интерес во културата на Град Скопје, како 

и реализацијата на оваа програма ќе се одвива преку  четири (4) програмски 

сегменти:  

А)  Финансирање на јавните установи од областа на културата,  

Б) Финансирање на манифестации, проекти и творештво преку кои се 

остварува локалниот интерес во културата,  а се од посебен  интерес за  

Град Скопје, 

В) Финансирање на манифестации, проекти и творештво  на  други 

корисници и чинители  преку кои се остварува  локалниот интерес во 

културата, и    

Г)  Финансирање на капитални инвестиции во културата. 

 

А) Финансирање на јавните установи од областа на културата  

 

Со програмата за финансирање на културата опфатено е финасирањето 

на  осум (8) јавни установи од областа на културата чиј основач е Град Скопје: 

ЈУ Младински културен центар, ЈУ Зоолошка градина, ЈУ Конгресен центар 

„Александар Македонски“, ЈУ Музеј на град Скопје, ЈУ Градска библиотека   

„Браќа Миладиновци“, ЈУ Дом на културата „Кочо-Рацин“, ЈУ Детски културен 

центар „Карпош“  и ЈУ Културно информативен центар.   

За реализирање на функцијата и дејноста на јавните установи од 

областа на културата, преку блок-дотацијата, во Буџетот на Град Скопје за 

2015 година рапределена во програмите К1, К2 и К3  се издвојуваат средства 

во висина од  33.094.000  денари.   

Со овие финансиски средства, ќе се оствари  подмирување на тековно-

оперативните расходи на установите (парно греење, струја, вода, трошоци за 



комуникација, транспорт и друго) и ќе се реализираат дел од планираните 

програмски активности за 2015 година и тоа:  

 

1.ЈУ Младински културен центар  

 6.000.000 денари - Програма К2  

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата.  

2.ЈУ Зоолошка градина,  

 7.300.000 денари  - Програма К3 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

3. ЈУ Конгресен центар „Александар Македонски“ 

2.000.000 денари -  Програма К2 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

4.ЈУ Музеј на град Скопје,  

 4.294.000  денари  - Програма К3 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

5.ЈУ Градска библиотека  „Браќа Миладиновци“,  

 7.000.000  денари - Програма К1 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

6.ЈУ Дом на културата „Кочо-Рацин“,  

1.200.000  денари - Програма К2 



Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските активности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

7.ЈУ Детски културен центар „Карпош“   

 1.100.000 денари - Програма К2 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските актовности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

8.ЈУ Културено информативен центар   

4.200.000  денари -Програма К2 и К3 

Подмирување на тековно-оперативните расходи и реализација на дел од 

програмските актовности согласно финансискиот план доставен од 

страна на установата 

Б)  Финансирање на манифестации, проекти и творештво преку кои се 

остварува локалниот интерес во културата, а се од посебен интерес 

за  Град Скопје  

 

Оваа програма се финансира преку Програма К4 - Културни  

манифестации и творештво  со вкупен износ од  46.810.000 денари.   

 

 

 

 

Во оваа програма влегуваат активности, манифестации, творештво,  

фестивали и  проекти од областа на културата  како  дел од програмските 

активности што ќе се реализираат од страна на јавните установите од областа 

на културата, чиј основач е Град Скопје, но и програми чие остварување ќе 

биде во надлежност на Одделението  за култура, Сектор за јавни дејности, а ќе  

се реализираат  од страна на други чинители избрани по пат на соодветна 

постапка и тоа:   

 

ЈУ Младински 

културен центар 

„Бела ноќ“ 3.500.000 

Работа и дејност на Градското кино „Милениум“ 10.000.000 



 Мултимедијален проект „Види музика! Слушни 

слика! Доби книга!“ 
800.000 

„Млад отворен театар 2015“ 2.000.000 

Фестивал на европски филм „SINED@YS“ 800.000 

„Денови на Јустинијан“ 300.000 

Работа и дејност на Градскиот дувачки оркестар 1.500.000 

Работа и дејност на Женскиот младински хор 200.000 

Работа и дејност на Мандолинскиот оркестар 200.000 

„Здраво млади“ 150.000 

ЈУ Културно 

информативен 

ценатр 

„Звуците  на чаршијата“ 700.000 

Реализирање на мултикултурна и мултимедијална 

манифестација  „Сите заедно,  за сите поубаво“ 

која ќе се организира во соработка со општините во 

Град Скопје   

400.000 

Концерти од областа на музиката  „Доаѓаме“ 250.000 

Гимназијада  100.000 

ЈУ Музеј на град 

Скопје 

 

 Одбележување на „26 Јули“ 250.000 

 Десетта меѓународна ликовна колонија 500.000 

Одбележување на „13 Ноември“ денот на 

ослободување на Скопје 
250.000 

Одржување, чистење и конзервирање на 

скулптурите  и уметничките дела во сопственост на 

Град Скопје 

200.000 

Организирање изложба на уметнички дела 

сопственост на Градот Скопје и јавните установи и 

претпријатија на Град Скопје 

300.000 

Меморијален музеј на илегалните работилници за 

изработка на оружје за време на НОВ (1941-1944)   
1.000.000 

ЈУ Конгресен 

центар 

„Александар 

Организирање „Македонски радиски фестивал“ 1.000.000 

 Информативни центри во средните училишта за 

промовирање и информирање за настани од 
300.000 



Македонски“  

 

 

 

културата и спортот 

Реализација на проектот за соло музичари и 

музички групи за културно-забавно анимирање на 

граѓаните на Град Скопје 

2.200.000 

Мултимедијална манифестација на платото пред 

ЈУ Конгресен центар „Александар Македонски“  

„Скопска летна сцена“ 

150.000 

Проект: „Ние сме најдобри“ - избор на 

најталентирани ученици од средните училишта на 

Град Скопје 

150.000 

Проект: Интернационален театарски фестивал 

„Лица без маски“ 
500.000 

Активности за поддршка и развој на креативните 

индустрии , фестивал „,Скопје Креатива“ 
2.000.000 

Проект: Избор на песна, текст, музика и снимање 

спот за Скопје 
1.000.000 

ЈУ Детски 

културен центар 

„Карпош“ 

 

Априлијада 300.000 

 Весел плоштад на зајдисонце 150.000 

„Оро без граници“ 350.000 

„Весела Ролеријада“ 150.000 

Организирање на Интернационален натпревар по 

класична гитара 
350.000 

Скопска туристичка стража 1.150.000 

ЈУ Дом на 

културата „Кочо-

Рацин“ Скопје 

 

Литературна манифестација посветена на Кочо 

Рацин - „Денови“ 
150.000 

 Организирање на меѓународен фолклорен 

фестивал 
400.000 

 Организирање на мултикултурни средби 60.000 

Ден на Албанска азбука 120.000 

ЈУ Градска  

библиотека 

 Заштита и презентација на стари книги од фондот 
на Библиотеката 

130.000 



„Браќа 

Миладиновци“ 

Одбележување на јубилеј „70 години од основање 

на Библиотеката“ 
500.000 

Активности за промоција и подготовка на  Скопје како Европска 

престолнина на културата 
1.000.000 

Авторски  договори  300.000 

 
 

В) Финансирање на манифестации, проекти и творештво  на  други 

корисници и чинители  преку кои се остварува  локалниот интерес 

во културата  

 

Град Скопје  учествува со финансиски дел во реализација на програмите 

и активностите на  другите чинители во областа на културата (уметници, 

самостојни уметници,  здруженија на граѓани, фондации, приватни установи и 

други физички  и правни лица кои вршат дејности од областа на културата  

согласно со Законот за култура и други позитивни законски  прописи во 

Република Македонија), корисници на буџетски средства од Буџетот на Градот  
Скопје за 2015 година, согласно правилата Критериумите на распишаниот 
Конкурс. 

На објавениот „Конкурс за финансирање на програми и проекти  од 

областа на културата од интерес на Град Скопје за 2015 година“  пријавените 

апликанти беа разгледани од страна на шест (6) стручни комисии за 

младинско, професионално и аматерско делување во следните области: 

визуелни уметности и уметност на новите медиуми, издавачка дејност и 

библиотекарство, музички уметности, изведбени уметности, меѓународна 

соработка и културен туризам, промоција на културното наследство и музејска 

дејност.  

 

За оваа активност издвоени се средства во износ од 11.000.000 

денари во Програмата К4. 

Вкупно распределени средства се во износ од   8.580.000 денари 

 Од нив  се  распределени на следните корисници на средства: 

 

1. ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ И УМЕТНОСТ НА НОВИТЕ МЕДИУМИ 
 



Во областа на визуелните уметности и уметноста на новите  медиуми 

влегуваат следните програми  и активности со вкупна сума од  830.000 

денари: 

 

бр носител проект сума 

1 

Здружение на граѓани од 

графичкиот дизајн, филм и 

мултимедија „Плакарт  

Осми меѓународен студентски 

конкурс за плакат, Скопје 2015                                                                               

„Најди го лекот“ -                                                                                                          
промоција на ефектите и 

значењето 

50.000 

2 
Самостоен уметник                                                                                                            

Јана Манева-Чуповска   

Изложба „Скопје на тепих“ на 

ликовниот автор Јана Манева-

Чуповска   

30.000 

3 

Македонско здружение на 

ликовни критичари АИКА-  

Македонија 

2-ра годишна награда за ликовна 

критика „Ладислав Баришиќ“ на 

АИКА Македонија 

20.000 

4 
Друштво за трговија и услуги 

„Галерија 8, Безистен“ 

Мултимедијален проект во 

Старата скопска чаршија: 

„Четири порти на Безистен“ 

60.000 

5 

Градско здружение на ликовни 

педагози -                                                                                                                             

„Детски ликовен центар   

Меѓународна детска ликовна 

изложба: „13 Ноември“ 
40.000 

6 
Друштво на ликовни уметници на 

Македонија - ДЛУМ 

1. Ликовна изложба: „Скопски 

урбани приказни“ 
70.000 

2. Ликовна изложба: 

„Експериментален цртеж“ 

70.000 

 

 

7 
Здружение на граѓани “СЕНСУС” 

Скопје             

1. Проект: Графиката: заеднички 

јазик 

(работилница за изучување на 

ликовната дисциплина графика) 

180.000 

 

Проект: Азбуката на уметноста 

(уметничка манифестација по 

повод 7 март - денот на 

наставникот) 

80.000 

8 Друштво за производство, 

трговија, услуги и културно - 

Интернационален фестивал за 

анимација „Анимакс Скопје Фест 
100.000 



забавни активности 

„Аурипигмент“ 
2015“ 

9 
Установа Центар за современи 

уметности - Скопје 

Изложба по повод доделување 

на награда за млад ликовен 

уметник „Денес 2015“ 

40.000 

10 
Самостоен уметник                                                                                                            

Јана Куновска   

Издавање монографија на 

ликовниот уметник Спасе 

Куновски 

60.000 

11 
Фондација Меморијален центар  

„Никола Кљусев“ 

Мултимедијален проект: 
„Прошетка низ уметноста“ 

30.000 

 
 

2. ИЗВЕДБЕНИ УМЕТНОСТИ 
 
Во областа на изведбените уметности влегуваат следните програми  и 

активности со вкупна сума од   3.300.000  денари: 

 

бр носител проект сума 

1 

Друштво за театарска и филмска 

продукција, издаваштво и 

сценски активности "Страница"  

Дооел     

Осми интернационален 

фестивал на пантомима и 

физички театар  "Панфиз 2015" 

100.000 

2 
Здружение на жените србинки во 

Република Македонија 
Мондрама „Тој, Јас и Чудо“ 30.000 

3 
Здружение на граѓани “Сенки и 

облаци” Скопје 

Интернационален детски 

фестивал на театар на сенки 

“Сонот на облачето” 

60.000 

4 
Дирекција за култура и уметност 

на Скопје 

1.Скопско лето 
1.500.00

0 

2.Блуз и соул фестивал 
   

200.000 

3. Есенски музички свечености 
   

150.000 

5 

Здружение на млади за човекови 

права,анти 

корупција,организирање 

културни манифестации-                           

Е С Е -Скопје 

Меѓународен младински 

фестивал во Р.Македонија „19 

мај - Ден на млади,  култура и 

спорт на турската заедница“ 

50.000 



6 

Ансамбл за народни игри и 

песни “Јонче Христовски“ - 

Скопје 

Концертна активност на 

ансамблот “Јонче Христовски“ во 

2015 година ( два концерта во 

Дом на АРМ, во месец мај и во 

месец октомври) 

40.000 

7 АКУД „Мирче Ацев“ 
36-ти Меѓународен студенски 

фолклорен фестивал 
100.000 

8 Здружение „Нова Клапа“ 
Тетарска претстава  

„Се бара стар кловн“ 
60.000 

9 

„Милингона арт“ Скопје    

Граѓанска асоцијација за 

културна афирмација и 

мултикултурен развој    

Организација на годишниот 
настан Гала вечер ‘Милингона е 

Арт’ 2015 

40.000 

10 Интерарт културен центар Танц Фест Скопје 2015 110.000 

11 

Здружение за негување на 

националните, верските и 

културните традиции на дел од 

српскиот народ кој живее во РМ 

„Српски културен центар“  

Литературна манифестација                                                                              

„ Доситееви денови“ 
50.000 

12 
Здружение за културна 

мотивација „Култи-ватор“ Скопје 

 

Музички фестивал „Добра идеја 

фестивал 3“ 

 

50.000 

13 АНПИ Ибе Паликуќи Фолклорни вечери на чаршијата 100.000 

14 Фолклорно студио  „Етнос“ 

Новогодишен концерт на сите 

членови на Фолклорното студио 

„Етнос“ 

30.000 

15 

Здружение на љубители на 

ромска фолклорна уметност 
“Романо Ило“       

6- ти „Рома Фест 2015“ 70.000 

16 ЗГ Пап Продукција - Поточиња  
Детски музички фестивал 

“Поточиња 2015” 
90.000 

17 

Доминиум културно јадро во 

соработка со Something 

Human 

„Јас сум“ перформанс во 

рамките на интернационалниот 
проект MOVE WITH ( OUT)  

Скопје 

 

90.000 

 



18 
Сојуз за грижи и воспитување 

на децата на Македонија 

Реализација на активности од 

годишната програма 
40.000 

19 
Здружение за културно 

уметничка едукација   

Изработка на три завршни 

целовечерни претстави за 

учениците од училиштето за 

театар „Од игра до претстава“ 

50.000 

20 

Здружение за култура и 

уметност „Сплунг автори-

театар 007“-Скопје         

„Процес“ – театарска претстава 50.000 

21 Драган Спасов 
  Концертна промоција на етно   

музика    
50.000 

22 Баги Комуникации ДООЕЛ   
Музичка манифестација 

„Школото заврши  2015“ 
60.000 

23 
Друштво на писатели на 

Македонија 

Меѓународна поетска 

манифестација „Празник на 

липите“ 

80.000 

24 
Друштво за издаваштво 

Издавачка куќа Икона ДОО    

Интернационален фестивал на 

прозата „ПРО-ЗА Балкан“ 
50.000 

 

3. МУЗИЧКИ УМЕТНОСТИ 
Во областа на музичките уметности влегуваат следните програми и 

активности со вкупен износ од   2.575.000 денари: 

 

бр носител проект сума 

1 Музичка куќа-Прима ДООЕЛ 
Меѓународен детски фестивал               

Илбери-Виножито 2015 
150.000 

2 
Здружение Ансамбл за народни 

песни и ора “Скопје“ 

Свечен концерт по повод 20 

годишен јубилеј на Ансамблот 
„Скопје“ - Скопје 

50.000 

3 

Центар за детско уметничко 

изразување,музикотерапија и 

психо-физичка релаксација 

“Џунџуле“ 

Проверка на музичка надареност 
на деца „Јас сум млад музички 

талент“ 
40.000 

4 

Здружение совет за грижи 

воспитување на децата на град  

Скопје  

Фестивал на детска песна 

“Златно славејче 2015“ 
150.000 



5 
Фестивал на нови родолубиви и 

патриотски песни “Гоце Фест“   

Фестивал на родољубиви песни 

“Гоце фест 2015“ 

 

80.000 

6 
Ансамбл за  народни песни и 

ора “Гоце Делчев“ 

Kонцерт во чест на 23 Октомври-

Денот на револуционерната 

борба 

30.000 

7 Здружение на гитаристи “Бастет“ „Скопје гитар фестивал“ 30.000 

8 
Културно уметничко друштво 

“Григор Прличев“ 

Годишен концерт на КУД “Григор 

Прличев“ 
30.000 

9 
Здружение за култура  и 

уметност  “Таксират“-Скопје 

 Музичка манифестација 

„Таксират Фестивал“ 
120.000 

10 
Културно уметничко друштво 

“Каршиака“         

9-ти Меѓународен  фолклорен 

фестивал   “Скупи 2015“ 

 

220.000 

 

11 КУД “Никола Јонков Вапцаров“          
Фолклорен концерт “Вапцарови 

денови“ 

50.000 

 

12 

Друштво за маркетинг и услуги 

„Самоорганизација“ ДООЕЛ-

Скопје 

Рок фестивал “Скопје гори 2015“ 100.000 

13 Мандолински оркестар Скопје 

1.Велигденски концерт 40.000 

2.Традиционален новогодишен 

концерт 
60.000 

14 
Меѓународна фондација „Тоше 

Проески“ 

Меморијална манифестација 

„Биди и ти дел од ѕвезденото 

небо на Тоше“ 

20.000 

15 
Установа за музички уметности 

“Скопје Џез фестивал“       

1. 34-ти Скопски џез фестивал 600.000 

2. 14-ти ОФФ-ФЕСТ 400.000 

16 АНПИ „Емин Дураку“       
Набавка на автентични народни 

женски носии 
60.000 

17 
Културно уметничко друштво 

“Дрита Дервент“      
Фолклорен фестивал   “Сарај 
Фест 2015“ 

90.000 

18 Ансамбл за  народни игри и 1. 70 годишен јубилеј на 60.000 



песни “Орце Николов“        Ансамблот “Орце Николов“ 

2. Мултимедијален приказ 
“Македонски носии“ 

30.000 

19 АКУД “Мирче Ацев“ 
Целовечерен концерт на 

академскиот хор со солисти 
50.000 

20 
Здружение на жени ромки 

“Есма“ 

Мултимедијален проект 
“Приказните на баба” 

30.000 

21 Билјана Петровска    

Концерт на класична музика 

“Музичка вечер со квартет 
Анимус“ 

25.000 

22 Фест Нота е арт 
Организирање на музичкиот 
фестивал “Фест Нота е Арт“ 

60.000 

 
 
4. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО 

 
Во областа на издавачката дејност и библиотекарство влегуваат 

следните програми и активности со вкупен износ од  370.000 денари: 

 

бр носител проект сума 

1 

Здружение на љубители на 

ромска фолклорна уметност 
„Романо Ило“ 

Мултимедијален проект 
„Barvalipe-Богатство„ Ромска 

свадба, монографија и 

фотографија 

25.000 

2 
Друштво на писатели и уметници 

власи од Македонија 
Издавање на „Зборник 5“ 40.000 

3 Мелетије Брковски-Мијак 
Монографија „Скопје - за градот 

и градските божји храмови“ 
50.000 

4 „Стрип квадрат“ ДОО Скопје 

Стрип за Јустинијан 1 

„Владетели на Скопското Кале“ 

сликовници, стрипови за деца   

30.000 

5 д-р Лидија Ковачева 

Монографија: Аквадуктот во 

Скопје- симбол на историското 

урбано живеење 

40.000 

6 
Здружение на граѓани „Софра 

Ѓаковаре“ 

Збирка на народни песни 

„Слушај ја песната и заборави ја 

грижата“ 

30.000 



7 Бојко Лира Збирка раскази „Црвени чевли“ 25.000 

8 Издавачко друштво „Макавеј“ 

Печатење на книгата„ Езра 

Паунд и уметноста на 

преведувањето “ од д-р 

Владимир Цветковски            

30.000 

9 
Здружение за македонска 

народна култура „Гирланда“    

Издавање книга „Македонски 

народни песни“ од д-р. Марко 

Китевски 

40.000 

10 
Здружение на граѓани „Нова 

урбана идеја“ 

Издавање промотивни брошури 

„30 дена култура во Скопје“ 
30.000 

11 Весна Ѓуровска 

Издавање книга според 

вистинита приказна за скопската 

чаршија „Шепотот на Старата 

скопска чаршија“ 

30.000 

 
 

5. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
Во областа на меѓународната соработка влегуваат следните програми и 

активности со вкупен износ од  685.000 денари: 

 

бр носител проект сума 

1 АКУД „Мирче Ацев“ 

Учество на Ансамблот за 

народни ора и песни при АКУД 

„Мирче Ацев“ на Фестивал на 

шеќерот во Маниса, Р.Турција 

50.000 

2 
Ансамбл за народни ора и игри 

„Јонче Христовски“ 

Учество на меѓународен 

фолклорен фестивал во 

Братислава, Словачака    

50.000 

3 
Центар за промоција на 

културата  

Меѓународна работилница за 

историска фотографија „Скопје 

низ фотографиите од минатото и 

сегашноста“ 

50.000 

4 КУД „Јени Јол“ 
Меѓународен детски фестивал 

во Коџаели - Р.Турција 
85.000 

5 
Здружение на Македонци по 

потекло од Албанија „Сонце“ 

Фестивал за промоција на 

македонската култура во 

Албанија „Македонско културно 

100.000 



лето 2015“ 

6 
Друштво за спортски и модерни 

танци ТСК Ритам Плус 

Меѓунарoден танцов натпревар       

„ Скопје опен 2015“ 
80.000 

7 Готен груоп             

Резиденцијална програма за 

автори и преведувачи од Југо-

Источна Европа 

60.000 

8 АНПИ „Ибе Паликуќи“ 
Учество на меѓународен 

фестивал во Република Турција 
120.000 

9 АНПИ „Емин Дураку“       
Меѓународен фолклорен 

фестивал во Варна Р.Бугарија 
90.000 

 

6. МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ, КУЛТУРЕН ТУРИЗАМ И ПРОМОЦИЈА НА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

Во областа на  културниот туризам, промоција на културното наследство и 
музејска дејност влегуваат следните програми  и активности со вкупен износ од    
820.000 денари: 

 
 

бр носител проект сума 

1 

Сојузот на борците од 

Народноослободителната и 

антифашистичка војна на 

Македонија  1941-1945 и 

граѓаните  продолжувачи на 

град  Скопје    

1.Одбележување на 11 

Октомври: Ден на борбата на 

македонскиот народ и Ден на 

Борецот 

50.000 

2. Одбележување на 13 

Ноември Ослободување на 

главниот град на Република 

Македонија- Скопје 

50.000 

2 
Здружение на граѓани 

„Илинденски марш 1978“ 

Манифестација „Илинденски 

марш 2015“ 
  200.000 

3 

Здружението на граѓани за 

едукација, валоризација, 

заштита и популаризација 

на културното наследство - 

„Центар за културно и 

духовно наследство“ 

Историска работилница за 

деца: „Праисториската 

уметност во Скопје во XXI век“ 
50.000 

4 

Здружение за заштита на 

културно наследство  

„Љубански карневал - 

„Љубанскиот карневал – 

Прочка 2015 година“ 
50.000 



Прочка“ 

5 

Здружение на мрежа на 

жени Ромки од Македонија 

„Заедно“ 

Работилници и презентација 

на традиционални вредности 

„Творам за мојот град“ 

40.000 

6 
Фонд на холокаустот на 

Евреите од Македонија 

Историска работилница за 

ученици: “Холокаустот низ 
призмата на детските очи” 

20.000 

7 
Здружение на жени  Ромки 

„Есма“ 

Работилници и презентација 

на традиционални вредности 

„Белези на мојот град“ 

30.000 

8 Продукција МС 
Документарен филм „Скопје- 

град на соништата“ 
60.000 

9 
Здружение за мултикултура 

„Заеднички визии“ 

Проект - Работилници: 

Заеднички да го одбележиме - 

Денот на Светското културно 

наследство низ културните 

споменици во град Скопје 

170.000 

 

10 

Здружение на историчари 

Албанци од Македонија -

ЗИАМ 

Проект за запознавање на 

младите со работата на 

установите од областа на 

културата. 

100.000 

 

7. Нераспределни (дополнителни) средства во вкупен износ од  2.420.000 
денари. 
 
 
 
 

Г)  Финансирање на капитални инвестиции во областа на 

културата 

 

Со оваа Програма ќе се реализираат и остварат капиталните инвестиции 

на Град Скопје во културата,  градежни и инфраструктурни активности и 

набавка на опрема во јавните установи од областа на културата чиј основач е 

Град Скопје.  

Исто така,  во рамките на  оваа програмска целина е превидено да се 

реализираат и капитални инвестиции во културата  чие што остварување ќе 

биде во надлежност на Одделението за култура при Секторот за јавни 



дејности, а ќе се реализираат од страна на економски оператори избрани со 

соодветна постапка. Вкупна сума предвидена за оваа Програма е   15.030.000  

денари во која влегуваат следните активности: 

 

програма Име и опис на проектот Сума 

KA 

 

Набавка на фискални каси со ЏПРС за ЈУ Градска 

библиотека  „Браќа  Миладиновци“  
300.000 

KA 

 

Набавка на звучна и сценска опрема за ЈУ Конгресен 

центар „Александар Македонски“  
1.200.000 

KA 

 

Реконструкција на електрична инсталација во ЈУ Детски 

културен центар „Карпош“ 
1.500.000 

KA 

 

Реновирање на сутерен простор во ЈУ Дом на култура „Кочо 

Рацин“ 
1.500.000 

KA 

 

Реконструкција на прозори, светларник и фасада во ЈУ Дом 

на култура „Кочо Рацин“ 
2.500.000 

KA 

 

Реконструкција на клонови на ЈУ Градска библиотека 

„Браќа Миладиновци“ 
1.200.000 

KA 

 

Замена на електрични инсталации и монтажа на опрема во 

ЈУ Музеј на град Скопје - 2 фаза 
3.500.000 

KA 

 

Изработка на бисти 
330.000 

JM 

 

Изработка на порта прима и белведере-видиковец во 

Градски парк 
3.000.000 

 

IV. Завршни одредби 

 

Градоначалникот на Град Скопје се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа програма. 



 Секторот за јавни дејности – Одделението за култура ја изготвува оваа 

програма и го следи нејзиното спроведување.  

Комисијата за култура на Советот на Град Скопје дава иницијативи и 

мислења во врска со оваа програма. 

 За утврдената годишна програма и за финансиските средства за нејзина 

реализација, Град Скопје и  носителите на проектите - корисници на средства 

од Буџетот на Град Скопје за 2015 година склучуваат договори. 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Град Скопје“. 

Број 07 –992/1      СОВЕТ  НА   ГРАД   СКОПЈЕ 
  
28 јануари 2015 година                              ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
  
С к о п ј е                   м-р Ирена Мишева,с.р. 
 
_______________ 
 
 


