Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник
на РМ“
бр.5/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на
13.12.2018 година донесе
П Р О Г Р АМ А
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
културата во 2019 година
I. ЦЕЛИ
•
•
•

Основни цели на оваа Програма се:
Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.
II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и
тоа:

•
•
•
•
•

Континуитет
во
одржувањето
на
традиционалните
културно
уметнички
манифестации;
Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Свети Николе;
Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и
странство во Општина Свети Николе;
Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со
збратимените градови на Општина Свети Николе;
Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и
фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

Приходи –дотации и општински буџет

I.

Буџет 2019
1

Библиотечна дејност - K1

2

4421795

3

Музичко и сценско – уметничка дејност K2
Музичко – кинотечка дејност - K3

4

Самофинансирачки активности

1103701

5

Средства од Буџет на Општина

2358400

15000

ВКУПНО

3137469

11036365

Prih.konto K1 I
K2

Буџет 2019

Vid na prihod

723411

^lenarina vo instituci od oblasta na kulturata

250000

723412

Prihodi od bileti za kulturni manifestacii

200000

725939

Ostanati nedano~ni prihodi

653701
ВКУПНО

1103701

Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани
Министерст во
за култура

АКТИВНОСТИ
Шоу за деца „Ѕвездички“
Фестивал на изворен фолклор
Тодорица
Ден на Општина –14 Септември

2.019

Буџет
Општина
Свети
Николе

Буџет
2019

Вкупно
Буџет

2.019

50.000

50.000

350.000

350.000

150.000

150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

30.000

30.000

150.000

150.000

200.000

200.000

50.000

50.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

Трансфери за изградба на црква
“Света Лидија Македонка” и за
потребите на други цркви во
Свети Николе, парохија
Светиниколски есенски културен
бран (културни настани и
ликовна колонија)

Културен настан Моторијада
2019 Свети Николе со богата
музичка програма
Меѓународна културна соработка
19 Декември – Патрон на градот
Свечена академија и свечена
седница Свети Никола
Организација на 19 Декември
Патрон на градот Свети Николе
со музичка програма и
др.содржини
КУД Јанко Глигоров
Промоции на книги
Новогодишна и Божиќна
програма
Ден на шегата –априлијада
Драмско студио „Колибри и
Глорија“

60.000

60.000

Монографија 50 години Дом на
култура К.П Мисирков

50.000

50.000

Вкупно плати и надоместоци од
плати на програма К2

308.400

308.400

Културна манифестација по
повод ден на ромите

10.000

10.000

Вкупно средства предвидени
од Буџет на Општина

2.358.400

Вкупно средства предвидени
од самофинасирачки средства
1.103.701
Вкупно средства предвидени
од самофинансирачки
активности Програма К2
Вкупно средства предвидени
од самофинансирачки
активности програма К1
Вкупно средства предвидени
од самофинансирачки
активности Програма К3
Сретства од Блок дотација од
Министерство

Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
К2
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
програмаК2
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
програмаК1
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
К3
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
програмаК3
Вкупно

1.090.000

1.090.000

10.000

10.000

3.701

3.701

7.574.264
3.594.024

3.594.024

827.771

827.771

15.000

15.000

2.642.508

2.642.508

494.961

494.961

11.036.365

IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на
Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на
Општина Свети Николе, предвидени за 2019 година. При реализација на Програмата, Советот
на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе
Реализираат проекти поврзани со културата.
V. Манифестации поддржувани со други форми на активности
**Ден на Општината
За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна
програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на
Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во
ослободување на градот.
**Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“
Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19
декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.
На 17 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува
„Свечена академија“ на познати и реномирани групи.
На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот
на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната
2017/2018 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и
средното училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и
дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс.
На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети
Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред
споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред
споменикот на „Свети Никола“.

**Новогодишна програма
За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се
поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување
на пакетчиња за најмалите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Свети Николе“.
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