
Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ бр:5/02“) и член 7 точка 3 

од Законот за култура пречистен текст ( ,,Службен весник на РМ бр:59/03 ) , Советот на Општина Кратово на седницата 

одржана на ден : 31.10.2013 година , ја усвои следната: 

 ПРОГРАМА 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КРАТОВО ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 ГОДИНА  

Ред. 

бр. 

Празници, манифестации,  

настани 
Активности 

Носители на  

активноста 

Извори на средства во ден. 

ЕЛС Други извори 

1 7 -ми Јануари- Божиќ  

(5-Јануари Бадниково гранче) 

Приклучување кон активностите 

на црквата за берење на бадниково 

гранче и палење на коледарски 

оган. 

Место на настанот:  

-м.в..Жгури ( во соработка со 

општина Пробиштип); 

-населба Царина маала и 

-населба Зорле маала. 

- Организирање на коктел  

( чај и топла ракија, вино, 

храна) на местото на 

настанот; 

- Обезбедување на огревно 

дрво за коледарскиот оган; 

- Општина Кратово  

во соработка со  

општина 

Пробиштип за 

активноста во 

м.в.Жгури; 

-Организациони 

одбори на 

населбите. 

30.000 

учество од  

месно населени 

2 
14 -ти Јануари- Стара Нова 

Година (Василица) 

Традиционални прославувања во 

населба Царина маала и с.Страцин 

План на активности  

поднесен од 

организациони одбори на 

населбите 

Организациони 

одбори на 

населбите 

30.000 

учество од  

месно населени 

3 19 -ти Јануари - Водици 

Во соработка со црквата во 

Кратово, организирање на настан - 

осветување на водите во Кратово 

со фрлање на крст. 

Подарок за лицето кое 

ќе го фати крстот; 

Обезбедување на чај и 

топла раќија. 

Општина Кратово 

30.000 

  



4 30-ти Јануари - панихида на 

Павел Шатев 
Полагање на свежо цвеќе, 

свечен прием, литературно 

читање и коктел 

Општина Кратово  

Музеј на град 

Кратово 10.000 

  

5 24 -ти Февруари -Св.Ѓорѓи 

Кратовски 
Организирање на  

културно-уметничка 

програма, ручек за гостите, 

печатење на покани. 

Општина Кратово 

300.000 

  

6 Прочка  

Традиционална прослава во 

населба Чаир маала 

План на активности  

поднесен од 

организациони одбори на 

населбите 

Организационен 

одбор на населбата 

15.000 

учество од  

месно населени 

7 8-ми Март- Празникот на 

жената 

Одбележување на празникот на 

жената- подршка на ранливи групи 

на население. 

Место на настанот: с.Вакув 

План на активности  

поднесен од 

организациони одбори на 

населбите 

Органиационен 

одбор на с. Вакув 

10.000 

  

8 1 Април - Ден на шегата 

Кратовски маскембал со учество 

на децата од детската градинка и 

основното училиште 

Дефиле на учесниците ЈОУДГ Царка 

Андреевска  

и ООУ Кочо Рацин 

10.000 

подршка од  

родителите на 

децата кои ќе 

земат учество  

9 8 Април -Меѓународен ден на 

ромите 
План на активности  

поднесен од НВО 

Општина Кратово  

и НВО 10.000 

  

10 Велигден 

Одбележување на најголемиот 

празник на православните 

христијани 

Организирање на изложба  

на најубаво украсени 

велигденски јајца  

ООУ Кочо Рацин  

 

подршка од  

родителите на 

учениците кои 

ќе земат учество  

11 17-ти Мај Компиријада 

настан- учениците од основното 

училиште изработуваат разни 

фигури од компир, јадења и 

специјалитети и изложување на 

истите во холот на училиштето. 

Изложба на фигури и 

специјалитети од компир 

ООУ Кочо Рацин 

во соработка со 

родителите на 

децата учесници 

 

подршка од  

родителите на 

учениците кои 

ќе земат учество  



12 5-ти Јуни Лесновски ѕвона Поетско матине, 

доделување на поетска 

награда ,, Нарциса“ на 

млад поет, коктел  

Музеј на Град 

Кратово,Општина 

Кратово 

60.000 

Министерство 

за култура 

13 10-ти Јуни -Ден на културата во 

Република Македонија    

10тиЈуни Отворање на 20та 

мег.детска ликовна колонија 

Лазар Софијанов 2013  Културно-уметничка  

програма и 

традиционално 

подготвување на тиганици 

за присутните посетители 

Општина Кратово 

Дом на култура  

Лазар Софијанов 

Кратово во 

соработка со 

основното и 

среднотоучилиште 

и детската 

градинка 10.000 

  

14 10-ти Јуни Детска ликовна 

колонија ,, Лазар Софијанов“ 

Изработка на слики со 

мотиви од староградска 

архитектура, организирање 

на изложба од 

изработените слики 

Дом на култура  

Лазар Софијанов, 

Основно училиште, 

Општина Кратово 

100.000 

Министерство 

за култура 

15 24-ти Јини Св.Тројца 

Одбележување на верскиот 

празник во с.Шлегово   

Организационен 

одбор на 

с.Шлегово 
10.000 

учество од  

месно населени 

16 7-ми Јули Европски тамбурашки 

фестивал 

Дефиле низ градот, 

сместување на учесниците 

со полн пансион и  

настап на учесниците 

ЗГ ,,Свети Ѓорѓи 

Кратовски 

180.000 

Министерство 

за култура 

17 2-ри Август Илинден 

Традиционална прослава на 

верскиот празник во с. Нежилово 

м.в.Лисец 

Културно-уметничка  

програма и ручек за 

присутните 

Општина Кратово 

во соработка со 

невладин сектор 

12.000 

учество од  

месно населени 

18 8-ми Август Св.Петка 

Одбележување на верскиот 

празник во с.Каврак и с.Туралево   

Организационен  

одбор од с.Каврак 

и с.Туралево 20.000 

учество од  

месно населени 



19 6-ти Септември –Ослободување 

на градот 

Полагање на  

свежо цвеќе , шаховски 

турнир, свечен прием и 

коктел 

Општина Кратово,  

Здружение на 

пензионери 

33.000 

  

20 23 Октомви – ден на 

Македонската револуцуионерна 

борба  

Изложба во Музејот на 

град Кратово, коктел 

Музеј на град 

Кратово 

5.000 

 

21 31-ви Декември- Новогодишна 

прослава 

Новогодишно украсување  

на градот 

Општина Кратово 

100.000 

  

22 Останати настани и 

манифестации 

 

Општина Кратово 

50.000 

 

  Вкупно 
1.025.000 ден 

    

    

  

 

      

Програмата е изработена во соработка со Музеј на град Кратово и Домот на културата ,, Лазар Софијанов“ Кратово 

 

 

Бр. 07 .1652/2                       Претседател на  

 31.10. 2013 год.               Совет на општина Кратово 

Кратово           с.р.Сашо Ѓеоrгиевски 

                   

 

 


