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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина 
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за култура на  

Општина Центар-Скопје за 2022 година 
 
 
 
 
 
 
Се објавува Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022 година, 

 
 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на третата седница, одржана 
на 17.12.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-6333/19                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.12.2021 година                                                    на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                               Горан Герасимовски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 15 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Центар-
Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 
и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на третата седница, одржана на 
17.12.2021 година, донесе 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за култура на Општина Центар-Скопје  

за 2022 година 
 

 
Со донесувањето на системските закони за локалната самоуправа, а во контекст на 
процесот на децентрализација, општините добиваат и надлежност што се однесува на 
задоволувањето 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 ги откриваат нивните културни 
потреби и формите за нивно задоволување, со што го прават културниот живот во 
Општината побогат, поразновиден, подинамичен и поквалитетен. 
 
Стратегиски документи користени при подготовката: 
-Стратегија за култура на Општина Центар-Скопје, 2017-2022 година. 
 

2. НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата за култура е подготвена во координација со претставниците од Советот на 
Општина Центар-Скопје, Одделението за култура, граѓаните и граѓанските 
организации, со што се овозможи граѓаните да бидат вклучени во процесот на 
одлучување и преку свои предлози и идеи за проекти и активности таа да претставува 
отсликување на потребата на граѓаните. Исто така, предвид е земена и Стратегијата за 
култура 2017-2022 година што е изготвена на комплетно инклузивен процес. 
 

3. ЦЕЛНИ ГРУПИ  И КРАЈНИ КОРИСНИЦИ 
 

3.1 Општо целни групи  
Програмата на Одделението за култура ги таргетира граѓаните на Општина Центар-
Скопје, вклучително и најмладите. Преку активностите и проектите предвидени во 
Програмата се опфаќаат и граѓанските организации што придонесуваат во развојот на 
инклузивниот процес за вклученост во процесот на одлучување. Програмата 
предвидува и директна соработка со граѓанските организации што укажува на фактот 
дека тие се главна таргет-група.  
 

3.2 Крајни корисници  
Жители од Општината од сите генерации 
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4. ЦЕЛ / ПРИОРИТЕТИ  НА ПРОГРАМАТА 
 

4.1 Основни цели/приоритети 
Основни цели на Програмата на Општина Центар-Скопје од областа на културата: 
 

1. Приближување на културата до сите граѓани. 
 

- Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина Центар-
Скопје рамноправно да учествуваат во културата и во културните случувања како 
творци и како корисници. 

 

2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на културните потреби 
на младите. 
 

- Земајќи ја предвид перспективата на културниот развој, особен фокус се става 
на обезбедувањето материјални претпоставки за творештвото и задоволувањето 
на културните потреби на младите. Се поддржуваат и се охрабруваат 
истражувањата и потребата од нови изразни средства, се поддржуваат 
експериментите и користењето нови медиуми на естетска експресија, како и 
проектите и установите што се занимаваат со продукција и ширење на културните 
содржини и вредности за младата популација. 

 
4.2 Специфични цели/приоритети 

-Промовирање на европските вредности 
-Стимулирање на креативното творештво и изразување на младите 
-Едукација за културните вредности кај децата од предшколска возраст 
-Развивање натпреварувачки дух кај младите од областа на културата 
-Градење филмска култура 
-Поддршка на домашни филмски автори и проекти 
-Интерактивно искуство на младите 
-Анимација и зголемување на интересот за музичка уметност (популарна, 
класична, џез-музика) 
-Поддршка на визуелната уметност 
-Соработка со уметници-креативци од Општина Центар-Скопје 
-Организирање дебати од областа на книжевноста 
-Унапредување на соработката со националните институции од областа на 
културата 
-Инклузија на деца со посебни потреби во областа на културата 
-Зголемен интерес на жителите на Општина Центар за објектите со културно 
наследство во Општината 
-Развивање и негување на културни афинитети кај пензионерите 

 
4.3 Одговорни сектори и одделенија 

1. Сектор за јавни дејности 
2. Одделение за култура 

 
4.4 Поврзаност со други области и сектори 

Одделение за образование, спорт и млади 
Одделение за детска и социјална заштита 
Сектор за поддршка на градоначалникот 
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5 ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 
 
5.1 ПРОСЛАВА НА ЖИВОТОТ НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ 
Од 2019 година Општина Центар почна да го одбележува 27 април - 
роденденот на Горан Стефановски, на скверот пред Општината, на 
раскрсницата што за него преставуваше не само срце на Дебар Маало, туку и 
поим за едно минато време во нашиот град, време на цврсти столбови на 
вредности, почит и добрососедски односи. Прославата на животот на 
Стефановски претставува ретроспектива на неговиот професионален, личен, 
семеен и општествен живот.  
Роденденот на овој познат драмски писател, есеист и мудрец претставува 
вистински празник на културата на Општина Центар. Програмските содржини 
за тој настан се подготвуваат со најистакнати артисти, режисери и драматурзи. 
Во знак на сеќавање на Стефановски е засадено дрво - чинар во паркот на 
скверот, што го обезбеди Општина Центар. Во 2021 година е поставена клупа 
на која има негова скулптура во бронза, спомен-обележје во негова чест. Таа 
клупа е катче за вдишување и издишување покрај Горан, клупа за љубов, за 
живот, за слава на животот, за негово вечно сеќавање. 
Целни групи: 
- жители на Општина Центар 
- културни дејци од Скопје 
 
Време на реализација: 27 април 2022 година 
 
Буџет: 100.000 денари (Буџет) 
 
5.2 Одбележување на Светскиот ден на поезијата 
- Конкурс за најдобра песна „110 години Коле Неделковски“ 
По повод Светскиот ден на поезијата - 21 март и 110-годишнината од раѓањето на 
македонскиот поет Коле Неделковски се организира конкурс за избор на најдобра 
песна инспирирана од животот и делото на Коле Неделковски.  
Сакајќи да ја поттикнеме желбата за читање и создавање поезија кај децата од 
основно образование, како и поради откривање и насочување на нивниот талент и 
дарба за пишување, во соработка со Институтот за македонска литература и 
Филолошкиот факултет, ќе се реализира Конкурс  за учениците од основните 
општински училишта (VII, VIII и IX одделение). Песните ќе ги оценува комисија 
составена од еден претставник од Општина Центар и двајца професори од Институтот 
за македонска литература и Филолошкиот факултет. Ќе бидат доделени три пaрични 
награди за прво, второ и третонаградена песна. Сите пристигнати песни ќе бидат 
објавени во брошура „110 години од раѓањето на Коле Неделковски“.  
 
Целни групи:  
- ученици од основните општински училишта (VII, VIII и IX одделение) 
- жители на Општина Центар 
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Очекувани резултати:  
- мотивација на младите генерации за поетско творење и поттик за проучување на 
животот и делото на еден од најпознатите македонски поети, Коле Неделковски 
- унапредена институционална соработка со Институтот за македонска литература и 
Филолошкиот факултет 
 
Реализација:  
- Место: простории на Младински центар - Матично 
 
Буџет: 35.000 денари (донации)  
 
5.3 Одбележување на Светскиот ден на уметноста – 15 април  
Општина Центар-Скопје започна со одбележување на Светскиот ден на уметноста во 
2015 година, со што нашата земја ја вклучивме во големото светско семејство што го 
одбележува овој празник - раѓањето на  Леонардо да Винчи.  
За одбележување на овој ден Општина Центар планира настан на улица „Македонија“ 
со кој ќе се претстави талентот на најмладите македонски уметници - студентите од 
Факултетот за ликовни уметности. Жителите на Општина Центар ќе можат да ги 
погледнат завршните дела на студентите (слики, скулптури и др.) што ќе бидат 
поставени на улица „Македонија“. Со цел конекција меѓу уметноста и најмладите 
жители на Општина Центар ќе бидат поставени и штафелаи со платна, на кои 
талентирани ученици од основните општински училишта ќе можат да сликаат. 
Учениците ќе ги изработуваат своите дела под менторство на студентите од 
Факултетот за ликовни уметности. Ќе бидат поставени и детски уметнички катчиња во 
кои децата-посетители ќе можат да направат сопствена уметничка ракотворба.  
 
Целни групи:  
- жители на Општина Центар (сите старосни групи) 
- уметници  
 
Очекувани резултати: 
- промовирање на уметноста  
- стимулирање и зголемување на интересот на младите кон уметноста 
 
Време на реализација: 15 април 2022 година 
 
Буџет: 35.000 денари (донации) 
 
5.4 Детски драмски денови 
Станува збор за фестивал на драмски претстави изведени од ученици во општинските 
основни училишта. Фестивалот ќе служи за стимулација на креативноста кај децата, 
развој на идни театарски уметници и создавање идна театарска публика.  
Секое од осумте општински основни училишта ќе учествува со една театарска 
претстава. На затворањето на фестивалот ќе им се доделат награди на учесниците 
(предлог награда: годишни билети за театар). 
Последниот ден, пред доделувањето на наградите, ќе се одржат предавања, дискусии 
со професори од Факултетот за драмска уметности и со  актери на теми од интерес на 
младата публика (за нивните почетоци, нивните први театарски претстави и други 
теми). 
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Целни групи: 

- ученици од V до IX одделение 
 
Очекувани резултати: 
- зголемување на љубовта кон драмската уметност и драмската литература кај децата  
- зголемен интерес кај децата за посета на театар 
- развој на самоизразување кај децата, подобрување на нивната комуникација и 
самодоверба 
- развој на талентот за актерство кај децата, нивно совладување на тајните на 
сценскиот израз 
- стимулирање и насочување на талентот за актерство 
 - соработка со Факултетот за драмска уметност 
 
Реализација: 
- септември-ноември 2022 година 
- Младински центар - Матично, основни училишта 
 
Буџет: 90.000 денари (донации) 
 
5.5 Одбележување на 1 Април - Светски ден на шегата 
- Стендап комедија 
По повод Светскиот ден на шегата планиран е настан со стоечка (стендап) комедија на 
платото кај Спомен-куќата на Мајка Тереза.  На настанот ќе настапуваат дел од 
најпознатите македонски стоечки (стендап) комичари.  
 
Целни групи: 
- познати македонски комичари 
- жители на Општина Центар 
- туристи 
 
Очекувани резултати: 
- промоција на македонските комичари 
- анимација на жителите и на туристите во Општина Центар 
 
Време на реализација: 1 април 2022 година 
 
Буџет: 50.000 денари (донации) 
 
5.6 Работилница за анимиран филм за деца со посебни потреби 
Целта на проектот е едукација на деца со посебни потреби на тема изработка на 
анимиран филм, развој на креативноста и вештините на децата и насочување на 
нивниот талент. 
Работилницата е конципирана како петдневен настан со фокус на колажна (катаут) 
анимација. Овој вид анимација е гранка на стоп-анимацијата што користи плошни 
предмети: хартиени карактери и заднини, исечоци од весници, фотографии итн. 
Хартиените предмети се движат рачно (на една или на неколку стаклени површини), 
се фотографираат  и фотографиите се спојуваат во континуитет со што се добива 
анимиран филм.  
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Работилницата ќе трае пет дена по два училишни часа и како производ ќе се добие 
анимирано музичко видео за инструментална композиција. 
 
Планирани активности на работилницата: едукација на тема анимиран филм; катаут 
анимација (историја, техника); проекција на кратки анимирани филмови и анализа; 
создавање приказна, изработка на сценарио и сториборд, изработка на карактери и 
заднини; снимање, монтажа, презентација и прикажување на креираниот анимиран 
филм пред публика. 
 
Целни групи: 

- деца од 11 до 14 години 
 
Очекувани резултати:  
- едукација на деца на тема изработка на анимиран филм 
- развој на креативноста и вештините на децата и насочување на нивниот талент за 
филм                 
 
Време на реализација: октомври 2022 година 
 
Буџет: 70.000 денари (донации)  
  
5.7 Запознавање на културите на помалобројните заедници во 
Општина Центар 
Со цел поголемо зближување на заедниците и создавање услови за подлабок развој на 
мултикултурното општество во Општина Центар се јавува потреба од подетално 
запознавање на културите на помалобројните заедници. Со креирањето можности и 
создавањето услови младите да запознаат други култури, но првенствено културите на 
луѓето што ги опкружуваат, Општина Центар ќе постави основа за потолерантно 
општество. Преку интеркултурното комуницирање меѓу различните заедници на 
младите во Општина Центар ќе се изградат блиски меѓукултурни врски што во иднина 
ќе се продлабочуваат и ќе претставуваат темел на заедничка транскултурна зедница. 
Ученици од општинските основни училишта - претставници на помалобројните 
заедници во Македонија во својата училница ќе ги претставуваат карактеристиките на 
својата култура, со компаративна споредба со културните карактеристики на 
македонската култура, со цел создавање визија за интеркултурна комуникација и 
транскултурно општество. 
Проектот ќе има континуиран развој со вклучување на сите заедници што постојат на 
територија на Општина Центар, со можност да се развие во годишен настан - Саем на 
културата што ќе се реализира во основните училишта и на кој паралелно ќе бидат 
претставени културите на помалобројните етнички заедници и македонската култура. 
 

Целни групи: 
- учениците од општинските основни училишта 
- помалобројните заедници на територија на Општина Центар 
 

Очекувани резултати: 
- запознавање на младите со културите на помалобројните заедници во Општина 
Центар 
- зближување на заедниците и создавање услови за подлабок развој на 
мултикултурата преку интеркултурно комуницирање на младите во Општината 
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- поставување основа за градење толерантно транскултурно општество 
- промоција на македонската култура и културата на помалобројните заедници 
 
Реализација: 
- Место: во сите осум основни училишта, а завршницата во фоајето на ООУ „Киро 
Глигоров“ 
- Време: во текот на училишната година 
 
Буџет: 30.000 денари (донации) 
 
5.8 РОК ВО ЦЕНТАР 2022 - музички хепенинг по повод крајот на 
учебната година  
Проектот „#РОКВОЦЕНТАР2022” е аудиовизуелен рок-настан за кој во живо ќе се 
креира видеозапис во рамките на Општина Центар, а учесници ќе бидат млади 
талентирани музичари, како и центарската публика.  
Целта е да го поместиме Центар – пост КОВИД-19 во 2022 година и да кажеме крај на 
немањето рок-концерти. 
Сите ученици од Центар ќе бидат учесници и дел од музичкото видео ќе биде јавно 
објавено.  
 
Целни групи:  

- ученици од основните училишта во Општина Центар 
 
Очекувани резултати: 

- одбележување на крајот на учебната година 
 
Време на реализација: 10 јуни 2022 година 
 
Буџет: 60.000 денари (донации) 
 
5.9 ЦЕНТАР ФОТО 2022  
Проектот „#Центарфото2022” е аматерски  мобилен фотонатпревар во рамките на 
Oпштина Центар, придружен со музичка изведба, на талентирани млади музичари од 
училиштата во Општината. Локацијата е на отворено, кај портата на некогашната 
Учителска школа, во задниот двор или во некогашниот внатрешен простор каде што 
учениците стекнувале знаење. Денес ова е една од најпопуларните локации за 
фотографирање и затоа тука ќе се одржи изложбата на пристигнатите фотографии во 
натпревар за три главни награди. 
Главна цел на проектот е инклузивноста во еден од најстарите занаети што има 
посебен дел во уметноста и „е единствен што може да го запре времето“ со магијата 
на камерата, како и да го поттикне како специфична форма на творештво, од јавен 
интерес и локално значење. 
Во рамките на организирањето на егзибицијата ќе следуваат подготовки и инструкции 
со даден видеозапис, како да се фотографира со Andoid I I-phone мобилен уред 
(нагодување за максимум квалитет на фотографиите), како и употреба на потребната 
мобилна апликација за фото/колор обработка. 
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Сите фотографии ќе бидат објавени на веб-страницата на Општина Центар и ќе биде 
изработен дигитален видеозапис од изведбата на проектот, при што ќе бидат 
истакнати надарените идни фотографи што ќе се стекнат со стручно знаење во оваа 
област. 
 
Очекувани резултати: подигнување и подобрување  на естетиката, како и советување 
како да се избегнат лошите трендови од социјалните мрежи каде што се прикачуваат 
фотографии. 
 
Тема/инспирација: Специфичен момент изваден од омилена песна, книга или 
видео/филм,  употребувајќи го креативниот момент  на опкружувањето од природата, 
архитектурата, навиките и луѓето во Центар. Со една реченица, фотографија 
инспирирана од своја предизвикана емоција, а овековечена на наша територија, 
односно во Центар.  
 
 Целни групи: ученици од VII, VIII и IX одделение, нивните родители и пријатели 
 
 Време на реализација: 19 август - Светски ден на фотографијата 
 
 Буџет: 60.000 ден (донации) 
 
5.10 Културна мапа на Центар 
Изработката на Културна мапа на Центар претставува неопходност за културна 
промоција на Општината. На територија на Општина Центар, како централна општина 
на главниот град, се наоѓаат поголем број културни институции и недвижното 
културно богатство на градот. Преку овој проект локалната самоуправа ќе изврши 
мапирање на овие објекти и знаменитости, со цел изработка на Културна мапа што ќе 
биде достапна на веб-страницата на Општина Центар. Овој проект е обемен и 
подразбира неколку фази за изработка за негово комплетирање: 
I фаза: Лоцирање и прибирање контакт-информации од културните институции, 
лоцирање на објекти, споменици и спомен-обележја. Нивна класификација и 
обележување на местоположбата на територијата на Општината, со цел изработка на 
културна мапа.  
Со завршувањето на првата фаза од проектот Културна мапа на Центар беа опфатени 
повеќе активности поделени во две групи. 
Во првата фаза на активности во 2021 година беше изработен план што опфаќа задачи 
за лоцирање, мапирање, прибирање контакт-информации и други податоци за 
објектите од интерес што ќе бидат опфатени во проектот. За таа цел Одделението за 
култура побара од повеќе јавни установи и институции да ги користи јавно достапните 
материјали, информации и регистри во кои се содржани податоци за објектите од 
интерес за културата на територија на Општина Центар-Скопје, а кои ќе бидат 
опфатени во проектот. Листата на објекти од интерес за културата постојано ќе биде 
ажурирана и дополнета со нови податоци за нешто што е белег-обележје и има 
културно значење и вредност за нашата Општина.  
Во рамките на првата почетна фаза се направи подготовка за поделба и 
класификација на објектите од интерес за културата (поделба по вид и локација), како 
и нивно табеларно прикажување, со цел поедноставен преглед користење и 
менаџирање на податоците и информациите за нив. 
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Реализацијата на првата фаза се одвиваше во текот на 2021 година, а другите фази на 
проектот ќе се реализираат во 2022 година.  
 
II фаза: Техничка изработка на Културна мапа со нејзино поставување на веб-
страницата на Општината и медиумска промоција. 
 
III фаза: Развој на понудите на Културната мапа (креирање тури во зависност од 
интересот на посетителот: тура за музејско-културно богатство, тури за спомен-
обележја  и споменични целини во зависност од историскиот период што го 
обележуваат, верски објекти од интерес на културата, како и тури за современи 
уметнички промоции преку центарските галерии, театри и кина).   
Важноста на овој проект може да се согледа преку фактот од Светската организација 
за туризам дека 40 % од туристите што практикуваат културен туризам се домашни 
туристи или оние што живеат во близина, а помалку од 20 % се странски туристи. 
Според овие истражувања, 40 % од вкупниот број туристи се под 30 години. Младите 
високообразовани туристи што според статистичките податоци го сочинуваат 
најголемиот дел од туристите заинтересирани за култура, практикуваат 
неконвенционални и современи начини на организирање на нивните културни посети. 
Интернетот и електронската понуда играат голема улога во промоцијата на културните 
дестинации и атракции. Затоа редовно ажурираната веб-страница и јасно 
дефинираниот општински профил на социјалните мрежи играат круцијална улога во 
културната промоција на Општина Центар. 
 
Целни групи: 
- жители на Општина Центар 
- туристи (домашни и странски) 
 
Очекувани резултати: 
- креирање регистар на сите позначајни институции, објекти и споменици на културата 
на територија на Општина Центар 
- прибирање информации од областа на културата што се потребни за натамошен 
развој на услугите што Општината им ги нуди на жителите и на посетителите 
- современа културна понуда за жителите и за посетителите на Општина Центар 
- културна промоција на Општина Центар 
- зголемена посета на Општина Центар и последователно зголемен економски развој 
- развој на културниот туризам во Општина Центар 
- креирање културни тури на територијата на Општина Центар по примерот на 
актуелните европските културни тури промовирани од Европската Унија 
- промоција на  културното наследство и запознавање на неговиот поврзувачки ефект 
преку историските културолошки влијанија и пренесување на клучните вредности на 
интеркултурниот дијалог и заштита и промоција на културниот диверзитет 
 
Период на реализација: во текот на цела 2022 година  
 
5.11 Изработка на регистар на организации од областа на културата 
на територија на Општина Центар-Скопје 
На територијата на Општина Центар-Скопје дејствуваат голем број формално-правни 
организации и асоцијации од областа на културата со кои Општина Центар-Скопје  
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потенцијално може да оствари соработка во насока и со цел поголема вклученост на 
граѓаните во реализирањето на проектите од областа на културата и другите форми 
на културно изразување. За таа цел е потребно да се изработи регистар на вкупниот 
број на граѓански организации и здруженија што се регистрирани на територија на 
Општина Центар. Регистарот на организации ќе содржи: податоци за организацијата 
(основни податоци, дејност во културата и контакт за организацијата). 
Изработката на ваков регистар произлегува од потребата да има подобар преглед, 
како и можност за комуникација со организациите што дејствуваат во сите сфери на 
уметноста и културата во Општината, со цел нивна активна вклученост во креирањето 
на политиките, како и наоѓање нови модели за заемна соработка. Намената и 
примената на регистарот ќе значи и целосна информираност за тоа колкав е бројот на 
организации од областа на културата и насоката во која дејствуваат.  
Регистарот на податоци ќе се ажурира на годишно ниво. 
 

Очекувани резултати:  
- полесен преглед на организациите што дејствуваат во областа на културата на 

територија на Општина Центар 
 

Период на реализација: 
- во текот на цела 2022 година 

 

5.12 Танго во Центар 
Со цел анимација на граѓаните на Општина Центар, како и популаризација на малите 
културни катчиња (скверови), ќе се реализираат музичко-танцови перформанси што ќе 
бидат акустично изведувани од музичари на кои им е близок ваквиот стил на музичка 
интерпретација. Во овие настани би се вклучиле и ученици од основните училишта во 
Општина Центар-Скопје, со специјално подготвени кореографии за овој вид музика, 
како и други танцови друштва на територијата на Општина Центар-Скопје. За 
изведбата, содржината и распоредот на учесниците ќе биде изработен посебен план 
на активности определен со датум, место-локација, учесници и време на реализација. 
Реципиенти на целиот проект се сите категории граѓани на Општината. 
 

Целна група: граѓаните на Општина Центар-Скопје и оние што гравитираат низ 
Општината 
 

Период на реализација: пролет-лето 2022 година 
Локација: мини-плоштади на територијата на Општина Центар-Скопје 
Потребни средства: 50.000 денари (донации) 
 

5.13 Визуелна уметност-Центар низ призмата на објективот на 
фотографи-аматери  

Имајќи ја предвид потребата на младите уметници аматери да го презентираат и 
промовираат своето творештво преку разни изразни средства, медиуми, простор итн. 
Општина Центар-Скопје ќе реализира активности за обезбедување одреден вид 
поддршка на младите уметници во рамките на Програмата за култура на Општина 
Центар-Скопје.   
Главната цел на овој проект е поддршка и промоција на современата фотографија и 
нејзина презентација. Во реализацијата е предвидено организирање изложба и 
изработка на промотивен материјал во насока на афирмација и презентирање на 
уметникот и неговото творештво. Овој проект ќе овозможи соодветна поддршка и 
промоција на фотографското творештво на еден уметник - аматер што преку призмата 
на објективот ќе  
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изработи фотографии на тема „Центар сикрет спотс“. За таа цел ќе биде организирана 
изложба и изработка на каталог.  
Поддршката и потребата за промоција на ваквото уметничко творештво произлегуваат 
од реализацијата на главните цели на Акциониот план за култура на Општина Центар-
Скопје.  
 
Проектот ќе се реализира во рамките на активностите за одбележување на  Денот на 
Општината – 3 ноември. 
 
Целна група: граѓани на Општина Центар-Скопје 
 
Период на реализација: лето-есен 2022 година 
 
Локација: Центар јадро 
 
Потребни средства: 60.000 денари (донации) 

 
5.14 Муралите на Центар 
Како дел од современото културно творештво на Општината, наедно и белег на една 
активна супкултура во нашето општество - Муралите на Центар заедно со нивните 
автори претставуваат дела што е неопходно да бидат каталогизирани и 
дигитализирани, со цел афирмирање и презентација на оваа уметност и нејзините 
автори уметници.  
Во овој проект се предвидуваат активности за остварување блиска соработка со 
авторите уметници на изработените мурали на фасадите на објектите на територија на 
Општина Центар-Скопје, изработка на каталог со детални информации за секој мурал 
поединечно (фотографија, опис, автор) и негово објавување во дигитална форма на 
официјалната веб-страница на Општината. 
Во рамките на проектот ќе бидат спроведени активности на терен со дел од 
уметниците за одредување потенцијални локации за изработка на помали 
миниграфити. Целта на одбележување на некои точки со миниграфити претставува 
современ начин на промовирање на уметноста, а наедно и поставување на мали 
инфраструктурни уметнички украси низ Општината.  

   
Целна група: граѓани на Општина Центар-Скопје 
 

Период на реализација: пролет 2022 година 
 

Буџет: 50.000 денари (донации) 
 

5.15 Поддршка на неафирмирани уметници аматери 
Обезбедување материјална, просторна, промотивна или друг вид поддршка за младите 
уметници аматери од секоја област, во зависност од можностите предвидени со 
Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022 година.  
 

Целна група: граѓаните на Општина Центар-Скопје 
 

Период на реализација: во текот на 2022 година  
 

Локација: Центар Јадро 
 
Потребни средства: 80.000 денари (донации) 
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5.16 Одбележување на Светскиот ден на театарот - Фрагменти од 

драмскиот опус на Горан Стефановски  
Како минипроект во рамките на проектот за „Прослава на животот на Горан 
Стефановски’’ за денот на Театарот (27 март) се предлагаат активности што би 
опфатиле драмско читање, аматерски перформанс, засновани и инспирирани 
од драмските дела на Горан Стефановски и други изведби од аматерски 
здруженија од областа на уметноста.   
 
Целна група: граѓаните на Општина Центар-Скопје 
 
Период на реализација: 27 март 2022  година (Ден на театарот)  
 
Локација: Сквер Општина Центар-Скопје (спомен-обележје на Горан Стефановски) 
 
Потребни средства: 60.000 денари (Буџет) 
 
5.17 НОВ БРАН  
НОВ БРАН е проект со цел да ја претстави новата генерација музичари (млади и во 
средни години) што успешно работат и творат на сцената џез, етно и современа 
класична музика. Водени од творечкиот нагон за постојано истражување и креација, 
2020 и 2021 година се покажаа како многу плодни години со значајни музички 
остварувања, кои станаа видливи поради работата на ПМГ ЏЕЗ. Дури и публиката и 
медиумите (не само домашни) го карактеризираа ова музичко движење како 
своевиден Нов бран и тоа на регионално ниво. Сакајќи да го документираме и 
презентираме овој бран во 2022 година ќе биде издадена нова музичка компилација 
што ќе се вика Нов бран и ќе претставува селекција од најдобрите автори и 
композиции што го карактеризираат оваа движење.  
Промоцијата на ова издание ќе биде реализирано преку организирање концертен 
настан, минифестивал на отворено на јавен простор во Општината. На тој начин оваа 
значајна и квалитетна домашна музика ќе биде бесплатна и достапна до граѓаните, ќе 
можат слободно да дојдат и да уживаат во музички културен настан. Минифестивалот 
би опфатил концерти во живо на три музички бенда што ќе се најдат на компилацијата 
Нов бран со музичка програма до три часа. Настанот би се реализирал преку ден, 
попладне од 17 часот на отворен јавен простор, во мај или јуни. Една од локациите 
што ја имаме предвид е гледалиштето на задната страна од Спомен-куќата на Мајка 
Тереза.   
 
Буџет: 90.000 денари (донации) 
 
5.18 Негување на старите традиции за Бадник, Маџир Маало и други 

маала 
Секоја година, почнувајќи од 1993 година, успешно опстанува скопската традиција за 
заедничка прослава на Бадник. Исто така, жителите на Маџир Маало и вљубениците 
во традицијата живеат за далеку познатите Маџирмаалски средби. Овие два настана ја 
прават Општина Центар-Скопје место познато по негување на добрососедството, 
пријателството и традицијата. Општина Центар финансиски ќе поддржи и други 
маалски средби од овој вид.  
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Целни групи:  

- жителите на Општина Центар и сите љубители-поддржувачи на маалските 
традиции 

 

Очекувани резултати: 
- продолжување и негување на вековните скопски традиции, зближување на 
граѓаните, пренесување на традиционалните вредности на младите  
 

Време на реализација: во текот на 2022 година  
 

Буџет: 180.000 денари  
 

5.19 Ова е мојот свет-проект за промовирање инклузивност во 
културата 

Станува збор за серија работилници од областа на културата за креативно изразување 
што ќе се одржат во неколку редовни инклузивни училишта во Општина Центар. 
На овие работилници, кои ќе ги водат и координираат стручни лица, децата со 
посебни потреби ќе работат со другите деца, со што ќе се обезбеди интеракција и 
фокусирање на заедничките интереси. Крајните резултати од овие работилници како 
уметнички производи ќе бидат презентирани на заеднички јавен настан што ќе се 
организира на 3 декември - Светскиот ден на лицата со посебни потреби. Резултатите 
од работилниците ќе бидат публикувани. 
Цел на овој проект е промоција на инклузивноста во културата како алатка и метод за 
справување со негативните стереотипи кон децата со посебни потреби. Наедно ќе се 
подигне и јавната свест за нивните капацитети, таленти и способности. 
 

Целни групи:  
- учениците од основните училишта во Општина Центар 
- децата со посебни потреби од Општина Центар 
 

Очекувани резултати: 
- инклузија на децата во областа на културата 
- надминување на негативните стереотипи за децата со посебни потреби 
- подигнување на свеста кај младите 
 

Време на реализација: ноември-декември 2022 година 
Буџет: 60.000 денари (донации) 
 

5.20 Доделување стипендии на талентирани ученици од областа на 
културното творештво 
За учениците од основните училишта во Општината што постигнале врвни резултати 
на општински, регионални, државни и меѓународни натпревари предвидуваме 
стипендии според претходно утврдени критериуми и услови. Овие стипендии имаат 
цел да го стимулираат талентот за културно творештво кај младите. 
 

Очекувани резултати:  
- учество на натпревари 
- создавање вистински вредности и навики кај учениците 
- развивање, стимулирање и следење на талентот 

 

Време на реализација: јануари-јуни и октомври-декември 
Буџет: 690.000 денари 
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6 ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА КУЛТУРНИ 

УСТАНОВИ И ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА 
 

1. Финансиска поддршка на сценската уметност 
Општината зема обврска за финансиска поддршка на проекти и на институции од 
областа на културата преку обезбедување сценски простор за театарски претстави за 
деца и за возрасни, концерти, кино за прикажување на современиот европски филм и 
други форми на изразување на младата македонска културна сцена. 
 
    2. Развој на современа култура, нови културни практики и политики 
и создавање критериуми со соодветен износ од Буџетот на Општината 
Ова треба да биде стратегија за програмска поддршка на проектите од независниот 
културен сектор што имаат интердисциплинарно содржинско рамниште и ги покриваат 
сите дејности во сферата на културата.  
 
   3. Соработка со уметници и организирање работилници 
Се однесува на соработката на сите видови уметници и нивните здруженија и установи 
на локално ниво, од сите видови уметност, како и негување на фолклорот, 
занаетчиството и на слични културни вредности.  
 
  4. Брошури за Општина Центар-Скопје  
Планирано е во текот на 2022 година да се подготват и да се печатат промотивни 
брошури, чија основна цел е да ги промовираат Општината и нејзините активности во 
различни сегменти. 
 
   5. Печатење општински рекламен материјал што не е опфатен во 
претходните точки, а произлегол како потреба во текот на  2022 година. 
 

7 ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ 
Во текот на 2022 година ќе се изврши ажурирање на Регистарот на споменици и 
спомен-обележја од подрачјето на Општина Центар-Скопје заради нивна заштита и 
одржување. 
 

8 ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА 

1. Промоција на културната сцена на територијата на Општина Центар 
2. Стимулирање на млади уметници 
3. Поддршка на граѓански организации што работат во областа на културата 
4. Развивање на креативните и на творечките вештини кај учениците од 

основните училишта и децата од градинките во Општина Центар 
5. Промовирање на алтернативната сцена 
6. Промоција на историските знаменитости во Општина Центар 
7. Стимулиран талент на младите од областа на културата 
8. Поттикнување на дебати од областа на културата 
9. Промоција на скверови во Општина Центар што треба да претставуваат сцена 

за уметници 
10. Поттикнување на млади писатели, млади театарски и филмски уметници, млади 

музичари 
11. Стимулирање на интерактивно искуство преку разни манифестации 
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9 ФИНАНСИРАЊЕ  

 
9.1 НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
  
Финансирањето на активностите утврдени со Програмата е предвидено со Буџетот на 
Општина Центар-Скопје за 2022 година. 
 
Определени финансиски средства може да бидат обезбедени од спонзорства и од 
донации. 
 
За одредени активости што не се содржани во Програмата, а за кои Советот на 
Општина Центар-Скопје, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје.  
Прегледот на финансиски средства за реализација на Програмата е составен дел на 
Програмата. 
 
9.2  ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА 
 

1. Конкурс за финансирање проекти од областа на сценската уметност 
2. Почесно покровителство 
3. Доделување награди и признанија 
4. Обезбедување техничка и друга помош 
5. Учество на промотивни и на протоколарни средби 

 
По завршувањето на проектите секој реализатор е должен до Одделението за култура 
да достави Извештај за реализација на одобрените средства. 
 
9.3 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МЕШОВИТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА „КУЛТУРНО СОЦИЈАЛЕН ПРОСТОР ЦЕНТАР-ЈАДРО“ 
 
Оваа установа е основана од Општина Центар-Скопје со Одлука за основање на 
мешовита установа од областа на културата („Службен гласник на Општина Центар-
Скопје“ бр. 15/16), со цел вршење на следнава дејност: давање институционална и 
финансиска поддршка на социокултурните проекти, на современата уметност и 
современите социокултурни практики, на демократизацијата и активното учество во 
социокултурната заедница, на обезбедувањето културна програма на Општината, на 
организирањето културни манифестации и на поттикнувањето разновидни 
специфични форми на творештво од јавен интерес од локално значење.  
 
Буџет: 2.000.000,00 денари 
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КУЛТУРА 

 
 

Планирани 
средства 

3.870 000,00 

 
464 

   
Разни трансфери 

  
464990   

Други трансфери 

 
3.180 000,00 

 

464120  

 
Стипендии за поддршка на млади 
таленти 
 

690.000,00 

 
 
 
10. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 
 
Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Центар-Скопје“. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-6333/18                                          Совет на Општина Центар-Скопје 
17.12.2021 година                                                    Претседавач 
С к о п ј е                                                        Виолета Велковска с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


