Врз основа на член 7 од Законот за култура („Службен весник на РМ“ број
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14,
06/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 11 од
Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 18 јануари 2021 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2021 ГОДИНА
Со овој матичен документ-програма за култура, Општина Штип, како
локална самоуправа, го остварува своето право и надлежност дадени со Законот
за култура и со Законот за локална самоуправа за поддршка, за организирање и
реализација на содржини и манифестации од културата кои се од интерес на
локалната заедница. Програмата е во функција на подобро планирање и
остварување на локалниот интерес во културата за 2021 година во смисла на
институционална и финансиска поддршка на културни установи и проекти,
негување на фолклорот и обичаите, организирање на културни манифестации и
поттикнување на разновидни форми на творештво.
Програмата ги определува стратешките приоритети на Локалната
самоуправа преку поддршка во сите облици на остварувањето на културата на
локално ниво и истата е димензионирана согласно актуелната состојба поврзана
со пандемијата, односно со почитување на протоколите на Владата на
Република Северна Македонија во време на пандемија од Ковид-19.
Содржините ќе се прилагодуваат кон моменталните актуелни состојби и
протоколи на ниво на држава.
Преку Програмата ќе се стремиме да ги оствариме основните цели и тоа:
 Обезбедување на услови за достапност на граѓаните до културните
вредности и нивно масовно користење;
 Создавање услови за безбедно и континуирано остварување на културата
на локално ниво;
 Поттикнување на разновидноста и разноличноста во културата на локално
ниво;
 Поддршка и промоција на културното наследство и творештво;
 Овозможување на услови за остварување и заштита на врвни културни
вредности;
Затоа, Програмата за култура за 2021 година акцентот го става на следните
-конкретни облици на остварување на културата:
А) Одржување на културни манифестации во кои Општина Штип се јавува
како организатор;
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Б) Поддршка на проекти на институции, здруженија на граѓани и
поединци кои реализираат содржини кои се од интерес на локалната заедница;
В) Поддршка и реализација на квалитетни програми/проекти со
стимулирање на сите видови творештвото (популаризација, презентација и
користење на културното наследство);
Г) Активности во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип
Д) Инвестиции и одржување на објекти и опрема во културата
А) Одржување на културни манифестации во кои Општина Штип се
јавува како организатор:
 Штипско Културно Лето
Најстарата манифестација во Штип тарадиционално во 2021 ќе се одржи
по 36 пат. И во 2021. преку ШКЛ ќе се обидеме да го оствариме стратешкиот
приоритет како локална самоуправа, а тоа e продолжување на континуитетот на
одржување и обезбедување на услови за достапност на граѓаните до културните
вредности и нивно масовно користење.
Искуството од последната година покажа дека во услови на пандемија и
посебни мерки и протоколи за реализација на културни настани, единствената
општинска установа за култура Дом на млади се покажа како идеална и за
организација и реализација на програмите. Идеалниот простор на отворено
дозволува практична реализација на различни форми и видови на културна
програма, дополнително и он лајн презентација на истата. Затоа предлагаме
ШКЛ 2021 да се реализира со разновидни програми и содржини во летниот
период реализираат во периодот јуни-јули.
Буџетот за реализација на ШКЛ изнесува 300.000,00 (триста илјади)
денари.
 Фестивал на музика МАКФЕСТ
Најстариот фестивал во Републиката Макфест во 2021 ќе го реализира
своето - 36 издание при што Општина Штип по десети пат ќе се јави како
покровител на најголемиот бренд на овој град.
Согласно условите предлагаме Фестивалот, имајќи го предвид искуството
од последната година, да се реализира по концепт на скратена програма и на
отворено.Токму заради тоа и терминот на одржување предлагаме да биде 10-15
септември.
Реализацијата на Фестивалот заради специфичноста на манифестацијата
ќе му се довери на тим кој е посебно ангажиран и кој за истата поднесува
посебен проект до Министерството за култура и ќе конкурира во делот на
проекти од национален интерес.
Општина Штип во резлизацијата на целиот буџет учествува во
4.500.000,00 (четири милиони и петстотни илјади) денари останатиот дел се
обезбедува преку спонзорства.
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 Одбележување на 8 ноември Денот на ослободувањето на Штип
Традиционалното одбележување на 8 ноември Денот на ослободувањето
на Штип/Митровден во 2021 ќе се одржи по 77 пат.
Покрај другите традиционални содржини централно место ќе заземе
Свечената седница на Советот на Општина Штип. Секако, Програмата опфаќа
поддршка и на програми од културата , пред сѐ, традиционални манифестации
врзани за тоа одбележување (содржини и програми на другите општински
институции, поединци и здруженија). Одбележувањето на овој празник редовно
се користи за промоција на нови достигнувања на наши самостојни уметници,
здруженија, клубови. Одбележувањето се реализира во периодот (првата
недела од ноември) до 8 ноември.
Буџетот за реализација на Одбележувањето изнесува 200.000,00 (двеста
илјади) денари.
 Одбележување на 19 декември – Денот на градот
И Денот на градот, како традиционална манифестација која е во целосно
покровителство на Општина Штип, ќе се реализира согласно условите и
моменталната состојба. Свечената академија би била централно случување.
Буџетот за реализација на Одбележувањето изнесува 150.000,00 (сто и
педесет илјади) денари.
Б) Поддршка на проекти на институции, здруженија на граѓани и
поединци кои реализираат содржини кои се од интерес на локалната
заедница
 Поддршка на проекти на поединци и здруженија согласно Посебниот
правилник за поддршка на проекти од културата
Според веќе усвоениот Правилник и утврдените критериуми за
финансирање на програми и проекти на локално ниво, Општина Штип ќе се јави
како поддржувач на проекти предложени од здруженија на граѓани, самостојни
уметници или клубови.
Проектите ќе бидат поддржани по претходно спроведената постапка која
е редовна пракса на Советот на Општина Штип.
Буџетот за реализација на овие активности е 200.000,00 (двеста илјади)
денари.
В) Поддршка и реализација на квалитетни програми/проекти со
стимулирање на сите видови творештвото (популаризација, презентација и
користење на културното наследство)
 Објавување на значаен труд дела со темелна вредност ( монографии,
христоматии, реизданија на редактирани дела) поврзани со Штип и
неговата афирмација.
Еден од позначајните конкретни облици на остварување на културата ЛС
ќе го оствари преку поддршка на објавување на трудови поврзани со
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афирмацијата на Штип. Со цел да се овозможи остварување и заштита на врвни
културни вредности кои имаат, пред се`, значење за Штип неговата традиција и
историја, а во функција на поддршка и промоција на културното наследство и
поттикнување на творештвото. За таа цел Општина Штип на почетокот на
годината ќе распише отворен конкурс за поддршка на проекти од значење на
културата и историјата на Штип. Поддршката се изразува преку печатење на
избраниот труд со што општината ќе оствари уште една од своите надлежности:
заштита на културното наследство.
Буџетот за реализација на оваа активност е 200.000,00 (двеста илјади)
денари.
Г) Активности во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип
Во текот на целата календарска година ОМЦ „Киро Глигоров“ ќе ја
остварува својата основна функција за посета на спомен собата на првиот
претседател на Р. Македонија.
Со цел афирмација на ликот и делото на првиот претседател на РМ Киро
Глигоров ќе се преземат активности за креирање и ставање во функција на
дигитална платформа за промоција на ОМЦ „Киро Глигоров“. Исто така ќе се
обноват, односно изработат промотивни материјали: печатење на флаер за
ОМЦ/привезок/ кеси.
Буџетот за реализација на активностите во ОМЦ „Киро Глигоров“-Штип
изнесува 150.000,00 (сто и педесет илјади) денари.
Д) Инвестиции и одржување на објекти и опрема во културата
 Инвестирање во доопремување на опремата за осветлување.
Во рамките на Програмата за култура за 2021 ќе се направат напори да се
докомплетира системот за осветлување во Општинскиот мултимедијален
центар, кој би се користел и при осветлување и сценографски ефекти.
Буџетот потребен за оваа активност изнесува 250.000 (двестата илјади) денари.
Конечно за реализација на предвидената Програма за култура за 2021.
година од Буџетот на Општина Штип ќе биде потребно да се предвидат вкупно
5.950.000,00 денари (пет милиони и деветстотини и педесет илјади денари).
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува од 01.01.2021 година.
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