Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица
на седницатa одржана на 29.12.2010 година, донесе
П р ог р а м а
за активностите на Општина Струмица од областа на
културата во 2011 година
I.

ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување
активен
однос
на
општина
Струмица
кон
задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на
културата:
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно
наследство на општина Струмица;
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на општина
Струмица;
-Создавање услови за квалитетно културно жиеење, соодветно на
статусот на општина Струмица;
-Промовирање и поддржувњае на нови идеи и проекти што ја
афирмираат општина Струмица како развиен културен центар;
-Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и
институциите од областа на културата во земјава и странство;
-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.
II. А К Т И В Н О С Т И
-Активностите на општина Струмица во областа на културата ќе бидат
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на
целите на оваа Програма;
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:
-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните
културно-уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем
интерес на граѓаните;
-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;
-Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и
забавно-едукативни содржини;
-Претставување во општината во Република Македонија и странство на
афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и
интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;
-Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за
материјалното и духовното наследство за општина Струмица;
-Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни
историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;
-Издавање публикации за историското наследство, културната
традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина
Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз
реципрочна основа со други градови од земјата и странство;
-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните
заедници.
ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени
со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина
Струмица за 2011 година, средства од Буџетот на Република Македонија,
спонзорства и донации.
При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при
спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства
и друга помош од:
-Буџетот на Република Македонија за 2011 година (преку надлежните
министерства);
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и
физички лица;
-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и
странство; и
- Други извори.
IV.
Распоредување на буџетските средства
Средствата од Буџетот на Општина Струмица за 2011 година од
Програмите К1, К2, К3, К4 и КА во вкупен износ од 7.050.000,оо денари, се
распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување,
одржување и помагање на следните манифестации и проекти од областа на
културата.
Активности:
III.

реден
број

1.
2.

3.

4.
5.

Програма

К1-Библиотекарсто
К2 - Музичко
сценска и
уметничка
дејност
К3. Музичка и
нинотечна
дејност

К4.Културни
манифестации и
творештво
КА: Културни
манифестации
творештво
(капитални

Назив на активностите

Распоред на средствата
програма
Вкупно

Трансфер до библиотека
Вкупно:
Трансфер за културни, музички
манифестации
подршка за издавање книги
Вкупно:
Фестивал „Ристо Шишков”
Ликовна колонија
Астер Фест
Фестивал на афоризми
Фестивал „Распеани струмичани“
Организација за празник на
градот
Црешијада Вељуса
нови манифестации
Други културни манифестации и
одбележувања
Вкупно:

1.100.000
150.000
500.000
100.000
100.000
500.000

Карневал- Буџет
карневал – Спонзорства

2.000.000
2.826.000

4.826.000

400.000

400.000

Споменик од Ликовна колонија и
други

600.000
600.000
300.000
300.000
600.000

100.000
500.000
1.000.000
4.050.000

трошоци)
Се вкупно:

9.876.000

Средствата распоредени за дополнително утврдени манифестации,
проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за
активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност,
значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во
областа на културата.
V. МАНИФЕСТАЦИИ И ПРИРЕДБИ ШТО ЌЕ СЕ ПОДРЖУВААТ И ПОМАГААТ
СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат
културните манифестации, приредби и проекти се следните:
-Почесно покровителство на општина Струмица;
-Доделување награди, пригодни подароци и слично;
-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и
опремата со која располага општина Струмица;
-Организирање протоколарни и промотивни средби на претставниците
на општина Струмица, при одржување на манифестции и реализирање на
проекти од областа на културата.
Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите
и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на општина
Струмица и тоа по барање на организаторите на манифестациите и
реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица,
усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина
Струмица
V.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува
спроведувањето на оваа Програма.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Број 07- 8069/1
30.12.2010 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски

