
 
 
  
 
 
 
 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник 
на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата  одржана на 29.12.2010 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
 за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал 

  во 2011 година 
 

Струмичкиот карневал е културна манифестација која е директно 
поврзана со верскиот празник ,,Тримери“ односно со празникот  „Прочка“, 
единствена од таков вид во Република Македонија, посветена на армасаните 
девојки. Бидејќи овие празници се поврзани со големиот христијански празник 
Велигден, кој ја менува датата, и времето на реализирањето на карневалските 
активности се менува. Главната карневалска вечер секогаш се одржува во 
вторник после „Прочка“ , како продолжение на традицијата на маскирање и 
одење во куќите на армасаните девојки. 

За подготовка и реализација на сите активности во рамките на 
карневалот се грижи Одборот за организација на Струмичкиот карневал од 9 
лица, именуван од Советот на Општина Струмица. 

Традиционалните карневалски активности во рамките на Струмичкиот 
карневал 2011 ќе се реализираат од 05 - 09 март 2011 година,  а во рамките на 
истите ќе бидат вклучени и повеќе пропратни активности како што се: 
Меѓународниот фестивал на карикатура и афоризми во организација на 
Центарот за култура ,,Антон Панов” и Наградниот конкурс на литературни 
творби на тема карневал во организација на Локалната установа библиотека 
,,Благој Јанков - Мучето”.  

Изложбата на фотографии од претходниот карневал која  во изминативе 
две години не покажа ефект,  па затоа се ќе се даде поголем акцент на 
изложбата на отворено од претходните карневали бидејќи истата  допринесува 
како за реклама и стварање амбиент во градот, така и за потсетување на 
најуспешните маски во изминативе 20 години. Паноата подготвени за таа 
намена ќе се искористат со веќе изготвените фотографии и дополнети со 
фотографии од минатогодишниот карневал и ќе  се постават во ТЦ „Глобал”,  
месец дена пред почетокот на карневалот со што ќе се потсетуваат 
посетителите дека карневалот наближува.  

И годинава ќе се настојува да се реализира акцијата за уредување на 
излозите во карневалски дух, но не по пат на конкурс како досега туку со 
директен ангажман на Одборот за организација со посета на локалите, 
замолница до сопствениците да се вклучат во акцијата и делење на пригодни 
материјали за аранжирање. 

Ќе се направат обиди концертот под маски на ОМУ „Боро Џони“, кој 
имаше успешна премиера минатава година,  годинава да биде вклучен во 
официјалната програма и да се одржи на место каде ќе може да биде посетен 
од поголем број посетители. 

 Годинава ќе се направи напор за продолжување на веќе воспоставената 
квалитетна содржина на Струмичкиот карневал со претставување на некој од 



светски познатите карневали. Истата ќе се реализира преку изготвувањето на 
посебни панаоа  за поставување на изложбата на отворено,  со што ќе ја видат 
повеќе граѓани.  

Со изградбата на плоштадот се отвораат можности за нови пратечки 
повеќе дневни содржини како концерти, фејспејтинг, настап на разни артисти, 
акробати и сл, така да Одборот ќе се погрижи да обезбеди такви содржини. 

Од истите причини се отвораат можности детскиот карневал да добие 
нова организациона форма.  

Со изградбата на паркинг просторот под новиот плоштад се отвора 
можност да се организира одамна посакуваната завршница на Струмичкиот 
карневал на која ќе се соберат сите учесници и посетители на карневалот.  
Средба која е повеќегодишна желба на сите учесници на карневалот. Со 
организирањето на ова завршна вечер покрај збогатувањето на програмата ќе 
се отвори и можност за остварување одреден приход кој би требало да покрие 
дел од трошоците на карневалот.  

 
Вклучувањето на карневалски групи од други држави Одборот го има  

како трајна определба. Странските групи покрај тоа што го збогатуваат 
карневалот и квантитативно и квалитативно, му даваат и интернационален 
карактер, а со тоа и многу поголема афирмација не само на карневалот туку и 
на Струмица како град. 

За карневалот 2011 ќе се настојува да се обезбеди учеството на 
странски групи од градовите со кои веќе е остварена  традиционална 
соработка од Албанија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска и Словенија. Ќе 
се направи посебен напор за повторно доаѓање на  група од Хелсинки-Финска 
за што веќе се направени начелни разговори. Се прават посебни напори и за 
обезбедување група од Грција, поточно за воспоставување соработка со групи 
од Патра. Контактите се веќе воспоставени но поради совпаѓање на терминате 
на одржување учеството е под знак на прашање. Ќе бидат поканети и групи од 
Романија, Полска и Турција. 

Како што е познато во карневалската поворка секоја година учествуваат 
и карневалски групи од повеќе градови од Републиката. Истите ќе бидат 
поканети и годинава со таа разлика што годинава ќе бидат напоменати дека 
доколку маската не е квалитетна можно е да  се донесе одлука да не се 
дозволи нивно учество во поворката. 

Досегашното искуство покажа дека маскираните групи од Струмица и 
струмичко се вклучуваат со се поквалитетни маски благодарение на 
соработката со Одборот, така да овие контакти ќе продолжат и годинава. Ова 
посебно се однесува на соработката со училиштата од каде доаѓаат 
најмасовните маски. 

Покрај за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал Одборот 
за организација се грижи и за учеството на наши карневалски групи на 
карневалите во други градови во Македонија и други држави што допринесува 
за дополнителна афирмација на Струмичкиот карневал во земјата и странство. 
Од овие причини работата на Одборот за организација се одвива практично во 
текот на целата година а подготовката за наредниот карневал започнува 
непосредно по завршувањето на претходниот. Годинава очекуваме 
карневалските групи од Струмица да ја претстават Струмица и Струмичкиот 
карневал на карневалите во Разлог и Перник – Бугарија, Корча – Албанија, 
Београд, Панчево, Пожаревац, Врњачка бања, Лесковац и Шабац во Србија, 
Птуј и Мозирје во Словенија, Дубровник и Ријека во Хрватска, како и 
карневалите во Будва и Котор во Црна Гора. 

 



 
 
Согласно одредбите на правилникот и традицијата во рамките на 

Струмичкиот карневал 2011 година ќе се реализираат следните активности:  
 

05.03. (сабота) 2011 година:  - Свечено отварање на Струмичкиот карневал - 
2011, со маскенбал  со избор на принц и 
принцеза на карневалот. 

 
06.03.(недела) 2011 година:  - Детски карневал по повод ″Прочка″. Истиот ќе    

се реализира на традиционалното место, ул. 
″Благој Мучето″ и плоштад″Гоце Делчев″ 
- Концерт под маски на музичкото училиште 

07.03.(понеделник) 2011 година:   
-    Традиционална програма по повод  

чист понеделник, варење на бел грав.  
- Отварање изложба на карикатури од 

наградниот конкурс на карикатура на тема 
Карневал. 

- Доделување награди на наградниот конкурс 
за афоризми на тема Карневал 

- Заедничка карневалска забава за 
странските  групи и претставниците на 
карневалските групи од Струмица  

08.03.(вторник) 2011 година   
-    Доделување награди на литературниот 

конкурс за творби на тема карневал. 
-     Струмички карневал - главна    карневалска 

вечер 
-     Целовечерна карневалска забава 
      со концерт на мега звезда или 
      настап на познати ДЈ 

 
09.03.(Среда) 2011 година -    Доделување на наградите од    главната   

карневалска вечер 
- Одбележување на Тримерските обичаи 

 
 
 Детскиот карневал ќе има ревијален карактер и нема да се наградуваат 
најуспешни маски. 
 Вклучувањето на маските во главната карневалска вечер има 
натпреварувачки карактер. Маскираните групи кои доаѓаат од други земји се 
вклучуваат во поворката вон конкуренција за награди. 
 Сите изминати години мото на Одборот за организација на Струмичкиот 
карневал беше дека секој нареден карневал треба да биде помасовен и 
поквалитетен од претходниот. Бидејќи масовноста веќе го достигна горниот 
праг изразен преку можностите за сместување и времетраењето на 
карневалот, за карневалот 2011 и натаму мото ќе биде поквалитетни маски и 
збогатување на програмата со зголемување на бројот на атрактивни гости како 
што беа минатата година гостите од Хелсинки-Финска. Во колку се 
реализираат средствата предвидени во финансовиот план Организациониот 
одбор ќе додели повеќе стимулативни награди за групите кои ќе ги исполнат 



високите критериуми кои ќе бидат поставени како императив за учество на 
Струмичкиот карневал  
 Маските вклучени во конкуренција во главната карневалска вечер се 
натпреваруваат во осум категории: 
 
- категорија А: Групна маска со 50 и повеќе лица 
- категорија Б: Групна маска со 20 до 49 лица 
- категорија В: Групна маска со 10 до 19 лица 
- категорија Г: Мала група - изворна тема 
- категорија Д: Мала група - слободна тема 
- категорија “: Поединечна маска - изворна тема   
- категорија Е: Поединечна маска - слободна тема 
- категорија Ж: Маскирана музичка група 
 
 Согласно Правилникот за организација на Струмичкиот карневал во 
секоја категорија можат да се поделат по три награди: прва, втора и трета во 
износ: 
 
- категорија А: 800 Евра; 700 Евра и 600 Евра 
- категорија Б: 500 Евра; 400 Евра и 300 Евра 
- категорија В: 350 Евра; 250 Евра и 150 Евра 
- категорија Г: 150 Евра; 100 Евра и   75 Евра 
- категорија Д: 150 Евра; 100 Евра и   75 Евра 
- категорија ѓ: 100 Евра;   75 Евра и   50 Евра 
- категорија Е: 100 Евра;   75 Евра и   50 Евра 
- категорија Ж: 100 Евра;   75 Евра и   50 Евра 
 
 Вкупниот награден фонд изнесува 5.375 Евра во нето износ, односно 
околу 340.000 во денарска противвредност, или околу 410.000 во бруто износ.  

Организациониот Одбор доделува и една награда во износ од 6.000 
денари на конкурсот за карикатура.  
           Карневалот 2011 година ќе се одржува со променета маршута условена 
од изградбата на новиот плоштад. Засега конкретно не е определена,  но по 
отворањето на плоштадот посебно внимание ќе биде посветено за изнаоѓање 
најповолно решение. Во секој случај ќе мора да се планира изградба на бина 
со пратечка опрема, што од своја страна исто така ќе бара ангажирање на 
дополнителни средства за разлика од минатите години.  
  

Имајќи ги во предвид сознанијата од организацијата на карневалските 
активности од претходните години и  новопредвидените  активности, 
Програмата ќе се реализира според  следниот финансиски план: 

 
а) Расходи 
 
1. Награди на главна карневалска вечер............................. 500.000 
2. Изработка на пропаганден материјал со банери 
    за спонзорите кои се наша обврска ....…………………… 400.000 
3. Озвучување на сите настани ...............………………… 180.000 
4. Огномет…………………………………………………… 150.000 
5. Детски карневал………………………………………… 120.000 
6. Градски оркестар и фанфари………………………………   30.000 
7. Трошоци за групи од странство……………………  …   1.100.000 
8. Трошоци за групи од земјата……………………………… 100.000 



9. Трошоци за гости од ФЕЦЦ………………………………… 100.000 
10. Трошоци за маскенбал…………………………………      150.000 
11. Уредување на траса ……………………………………   100.000 
12. Поставување  на бини - монтажа и демонтажа..........    200.000 
13. Поставување на слободно стоечки панои  
      за изложба ........................................................................ 30.000 
14. Изработка на постери за изложбата..........................    120.000 
15. Изнајмување на видео скрин ........................................ 150.000 
14. Трошоци за чист понеделик…………………………    50.000 
15. Костимирање на царска свита ....................................   15.000 
16. Ангажман на водители .........................................     20.000 
17. Ангажман на домакини за гостинските групи ...............   15.000 
18. Ангажман на обезбедување на карневалот .......     230.000 
19. Поставување на мобилни санитарии..........................      60.000 
20. Награда за карикатура ........................................        6.000 
21. Материјали за  уредување  излози ............................      20.000 
21. Програма пред главна карневалска поворка ............      60.000 
23. Членарина на ФЕЦЦ ....................................................      20.000 
24. За учество на наши групи на други карневали.............   500.000 
25. Расходи и трошоци за активности на ОО и  
      прет. на ФЕЦЦ  ............................................................      150.000   
26. Непредвидени трошоци...............................................      50.000  
      В К У П Н О:                                                                      4 626.000 
Стартен фонд за подготовка на карневалот 2012                200.000 
  
 
                            4 826.000 
Приходи: 

 
1. Буџет на општина Струмица ....................................2 000.000 
2. Министерство за култура ...........................................  500.000 
3. Приход од спонзорства и .........................................2.326.000 
      В К У П Н О:                                                                    4. 826.000 

 
 Во финансовиот план не се предвидени средства за организација 
на пост карневалската забава,  бидејќи за истата средствата ќе се 
обезбедат од самата манифестација.                                                                             
 

         Број 07- 8074/1                                   Совет на општина Струмица 
        30.12.2010 год.                                          П р е т с е д а т е л, 
        С т р у м и ц а                                            Марјан Даскаловски 
 
 


