
Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.05/2002) а во согласност со член 22-а став 1 точка 8 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021). Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 
10.12.2021 година, донесе: 
 

 

 П Р О Г Р А М А 
За спорт и култура на Општина Могила за 2022 година 

 
 

• Цели 
 

            Основни цели на оваа Програма се: 
 

• Обезбедување активен однос на општина Могила кон задоволувањето на 
потребите и интересите на граѓаните во областа на културата и спортот ; 

• Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно  наследство 
на Општина Могила ; 

• Сочувување и афирмирање на културниот идентитет и спецификите на Општина 
Могила ; 

• Создавање услови за квалитетно културно жиеење, соодветно на статусот на 
општина Могила; 

• Промовирање и поддржувањена нови идеи и проекти што ја афирмираат 
Општина Могила како културно  и спортски развиена Општина ; 

• 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. 

 

• Активности 
 

    Активностите на Општина Могила во областа на културата и спортот  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  и спортски манифестации со потврдени квалитети и присутен голем 
интерес на жителите од општината, регионот и пошироко; 

• Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини 
кои квалитетно го збогатуваат културниот  и спортскиот 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, спортски клубови  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 општинаМогила; 



• Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби  спортски натпревари  на 
алтернативни и атрактивни историски простори  и други спортски  објекти на 
подрачјето на општина Могила; 

• Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, 
современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Могила; 

• Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна 
основа со други градови од земјата и странство гостување на натпревари 

• Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, 
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата и спортот  во 
локалните заедници. 

 

• Финасирање 
 

     Активностите на општина Могила од областа на културата, и спортот  утврдени со 
оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Могила за 
2022 година, средства од Буџетот на Република Северна Македонија, спонзорства и 
донации.    
 

    При реализација на Програмата, Општина Могила  ќе ги поддржува организаторите 
на манифестациите и реализаторите на проектите и спортските клубови  при 
спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга 
помош од: 
 

• Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 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. 

 

• Распоредување на буџетските средства 
 

    Средствата од Буџетот на Општина Могила за 2022 година се распоредуваат како 
учество  на Општина Могила за поттикнување, одржување и помагање на 
манифестации и проекти од областа на културата и спортот  преку програмaтa се 
обезбедуваат од Програма   К4 – Културни манифестации и творештво   и 
Л0 -Програма за спорт и рекреација 
 

     Поединечни активности : 
 

• Црковни и граѓански собири во 23 населени места - вкупна вредност 300.000,00 
ден. 

• Културно лето -15.000 денари 
• Ревија на пејачи аматери, Добрушево - 30.000 денари 
• Фестивал на Дуети “Св. Константин и Елена “- 100.000 денари 
• Детска претстава  - 20.000 денари 
• Прослава на Денот на Општината -100.000 денари 
• Прослава за Нова Година -50.000 денари 



• Награда  за Водици -100.000 денари 
• Поддршка на КУД од Територија на О. Могила- 50.000 денари 
• Мултиетнички Собир -15.000 денари 
• Прослава на Водичарки- Беранци - 50.000 денари. 
• Поддршка за останати спортски активности (кошарка, ракомет, тенис, крос, 

бокс, карате и други) – 70.000 денари 
 

 

      Вкупно 900.000,00 
 

      Поединечни активности 
 

1. Подршка на Општинска А Лига и Општинска Б Лига – 9 клуба по 30.000 денари  
максимална поддршка - 270.000 денари 
2. Активни фудбалски Школи  -  150.000 денари 
3.Турнир  во мал фудбал -  40.000 денари 
4.Ревијален регионален натпревар -12.000 денари 
5. Шаховски Турнир (награден фонд ) -9.000 денари 
6. Поддршка на трета лига (активни клубови) – 300.000 денари 
7.Поддршка на Регионален Центар за слепи лица Битола- 18.000 денари 
(2% од вредноста на програмата на годишно ниво) 
 

    Вкупно 799.000,00 
 

  Средствата распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти 
приредби и натпревари ќе ги насочува Градоначалникот на општина Могила , 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 и спортот . 
 

• Манифестации и приредби што ќе се подржуваат и помагаат со други 
форми и активности 
 

  Други форми и активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат културните 
манифестации, приредби и проекти се следните: 
 
 

• Покровителство на Општина Могила ; 
• Доделување награди, пригодни подароци и слично; 
• Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со 

која располага Општина Могила ; 
• Учество на претставници на Општина Могила, при организирање протоколарни 

и промотивни средби, одржување на манифестции и реализирање на проекти 
од областа на културата и спортот . 
 

   Другите форми на активности за  поддршка и помош на манифестациите и 
приредбите,  натпреварите ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на 
Oпштина Могила и тоа по барање на организатори на манифестациите и 



реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Могила, усогласено со 
целите на оваа Програма и расположивите можности на Општина Могила.   
 

     VI.Начин на користење на финансиските средства од општината 
  Средствата од погоренаведените активности ќе се искористуваат врз основа на 
поднесено Барање до архива на општината  за финансиска помош и подршка како и 
врз основа на објавен Повик за здруженијата и спортските клубови  а врз основа на 
програма за реализација на активности донесена од здруженијата и клубовите. 
   По трансферот на средства од општината и нивното искористување  здруженијата, 
клубовите и лицата претставници од месни заедници за културните манифестации 
имаат обврска да достават Извештај за реализираните финансиски средства кои се 
трансферирани од општината. 
 
 

Вкупна вредност на  програмата е  1.699.000,00 денари  
 

• Завршни одредби 
 

   Градоначалникот на општина Могила се грижи и го обезбедува спроведувањето на 
оваа Програма. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Oпштина Могила”. 
 
 

                                                                                                        
Бр.08-835/25        Општина Могила 
 10.12.2021 година                                         Претседател на Совет 
                                                                                                                      Маргарита Груевска 

 


