Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 6 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен
гласник на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на
седницата одржана на ден 15/12/2017, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за спорт и култура НА ОПШТИНА MОГИЛА за 2018 година
1. Цели на програмата
 Обезбедување активен однос кон задоволување на потребите и интересите
на граѓаните на Општина Могила во областа на културата и спортот
 Сочувување и афирмирање на културниот идентитет и спецификите на
Општина Могила
 Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното наследство на
Општина Могила
 Создавање услови за квалитетно културно живеење
 Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат
Општина Могила на културен и спортски план
 Презентирање и афирмирање на творците , интерпретаторите и
институциите од областа на културата и потенцијалите во спортот во
земјава и странство
 Интензивирање и збогатување на меѓународната културна и спортска
соработка
2. Активности за реализација на целите
 Реализирање на манифестеции, програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот и спортскиот живот
на општината
 Помагање во манифестациите на младите со културно-уметнички и
забавно-едукативни содржини
 Одвивање на културно-уметнички и забавни манифестации и спортски
натпревари на алтернативни и атрактивни историски простори и други
спортски објекти на подрачјето ан Општина Могила
 Унапредување на државната и меѓународната културна комуникација врз
реципрочна основа со други општини од земјата и странство и гостување
на натпревари



Претставување на општината во РМ и странство на афирмирани
уметници, ансамбли и институции, спортски клубови, како и на млади
творци и интерпретатори
Програмата за спорт и култура за 2018 година ќе се реализира преку
следните активности:
 Финансиска поддршка на граѓанската група „Водичарки„ - Беранци
– 6.000 ден


Финансиска поддршка на граѓански собир „Дупен камен„ –
Дедебалци 6.000 ден



Добрушевски средби – 6.000 ден



Финансиска поддршка на Ревија на пејачи аматери - Добрушево 20.000 ден



Црковен собир во Манастирот „Света Петка„ - Путурус – 6.000 ден



Црковен собир во Манастирот „Свети Јован„ - с. Беранци- 6.000
ден



Финансиска поддршка на „Петровденски средби„ - с. Долно Српци
– 6.000 ден



Манастирски средби во Манастирот во Мусинци - 6.000 ден



„Црковен собир во Црквата во с. Мусинци – 6.000 ден



Црковен собир во Црквата во с. Ношпал – 6.000 ден



Публикација за културно-историското наследство на Општина
Могила – 20.000 ден




Регионалната манифестација „Тракторијада„ – 60.000 ден
Ден на Општина Могила: Положување цвеќе на спомениците на
Димче Могилчето и Захарија Шумљанска,Училишни спортски
натпревари, Турнир во шах, Ликовна изложба, Свечена прослава
за сите граѓани на Општина Могила – 70.000 ден
Топол културен бран„ – 80.000 ден
Фестивал на дуети „Св. Константин и Елена„ – 100.000 ден
Црковен собир во Манстирот св.Петка-Ивањевци -6000 ден.






















Поддршка на ученици од основните училишта учесници на
меѓународни натпревари – 20.000 ден
Финансиска поддршка на културно уметнички друштва – 20.000
ден
Финансиска поддршка за уредување на споменици и спомен обележја –
50.000 ден
Финансиска поддршка на фудбалските клубови кои се натпреваруваат
во Општинска А и Б лига – 11 клубови по 24000 поединечно за секој клуб
, и 1 Клуб во трета лига (100000ден) – вкупно 390.000 ден
Финансиска поддршка на младинската фудбалска школа „Еден на еден„
- Могила – 70.000 ден
Финансиска поддршка на Традиционалниот Турнир во мал фудбал во
Могила 40.000 ден
Финансиска поддршка на Ревијален регионален натпревар – 20.000 ден
Награден фонд за Шаховскиот турнир – 8.000 ден
Фудбалски турнир „Иљо Лопатички„ – организиран на ниво на основни
училишта во Општина Могила, со екипи претставници на секое
населено место – 20.000 ден
Фудбалски турнир „во мал фудбал за деца до 14 години, со
покровителство на Општина Могила„ –со екипи претставници од секое
населено место – 10.000 ден
Турнир во кошарка 30.000,00 денари во организација на Здружението за
спорт и култура - Могила
Изградба на нови повеќенаменски игралишта во нас. места Ивањевци,
Ношпал, Дедебалци и Мусинци
Подрѓка за Проект Спорт за сите од Културно општествена хуманитарна
асоцијација Граѓанска иднина -10000,00 ден.

Вкупен износ на програмата-1.098.000 денари
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен гласник на
Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.

Бр.0915.12.2017 година

Претседател на Совет
Александар Јанкуловски
------------------------------------

