
 

 

Настани и манифестации во месец јануари 

Датум  Настан - Општина 

5 јануари 

 Коледе (општина Битола) 

 Бадниково гранче (општина Пробиштип) 

 Празнување на верскиот празник Дева (општина 
Крушево) 

 Коледе (општина Дојран) 

 Коледарски оган (општина Зрновци) 

 Коледарски огнови (општина Лозово) 
 

6 јануари 

 Бадникови огнови (општина Аеродром) 

 Коледе (општина Богданци) 

 Одбележување на Божиќ (општина Брвеница) 

 Бадник (општина Карпош) 

 Бадник (општина Крива Паланка) 

 Фестивал на вицот и шегата „Дедо цепе бурина“ 
(општина Кавадарци) 

 

7 јануари 

 Панаѓур во населено место Обршани (општина 
Кривогаштани) 

 Божик (општина Јегуновце) 
 

8 – 15 јануари 
 Зимски саем на книгата (општина Крушево) 

 

13 јануари 

 Мичуринска средба  (општина Аеродром) 

 Василица (општина Ресен) 

 Василичарски оган ( „Сурова“) – (општина Зрновци) 
 

13 – 14 јануари 

 Странчинарски игри с. Мокриево (општина Ново Село) 

 Св. Василиј Велики (општина Охрид) 

 Вевчански карневал (општина Вевчани) 

 Мини карневал за Василица (општина Јегуновце) 
 

14 јануари 

 Стара Нова Година (општина Богданци) 

 Стара Нова Година (општина Ресен) 

 Василичен коктел (општина Пробиштип) 

 Стара Нова Година (општина Дојран) 

 Василичарска свадба (општина Кривогаштани) 

 Маскембал  с.Куратица (општина Охрид) 



 

19 јануари 

 Водици (општина Богданци) 

 Водици (општина Брвеница) 

 Водици (општина Пробиштип) 

 Водици (општина Крушево) 

 Водици с. Јакимово (општина Виница) 

 Пивтијада (општина Гази Баба) 

 Богојавленски свечености-Водици (општина Демир Хисар) 

 Водици (општина Дојран) 

 Водици (општина Зрновци) 

 Водици (општина Илинден) 

 Пивтијада (општина Крива Паланка) 

 Водици (општина Охрид) 

 Водици (општина Пехчево) 

 Прослава во чест на Водици (Богојавление) – (општина 
Карбинци) 

 Богојавление (Водици) – (општина Кратово) 

 Водици (Лозово) 
 

20 јануари 

 Ратевски карневал “Бамбурци“  (општина Берово) 

 Етно вешта жена (општина Илинден) 

 Концертен собир по повод празникот Водици во 
населено место Бела Црква (општина Кривогаштани) 

 

21 јануари 
 Годишнина од смртта на Коста Абраш (општина Охрид) 

 

27 јануари 
 Свети Сава  празник  на српската заедница (општина 

Охрид) 
 

30 јануари 
 Панихида по повод смртта на Павел Шатев (општина 

Кратово) 
 

31 јануари 

 св. Атанасиј посветен на црквата св. Атанасиј во Брвеница 
(општина Брвеница) 

 “Св. Атанасиј“ (општина Демир Хисар) 
 

 

 

 

 

 



Настани и манифестации во месец февруари 

Датум  Настан - Општина 

5 – 6 февруари 
 Прличеви беседи (општина Охрид) 

9 – 14 февруари 
 Недела на Традицијата СВ.Трифун (општина Демир 

Капија) 

11 февруари 
 „Слатка мистерија 2014“ (општина Ѓорче Петров)  

14 февруари 
 Св Трифун (општина Богданци) 

 Св. Трифун (општина Дојран) 

23 февруари 
 Кинолошки Викенд-Кривогаштани (општина 

Кривогаштани) 

26 – 28 февруари 
 Мавровски меморијал  (општина Маврово) 

27 февруари 
 Годишнина од смрта на Марко Бошњаков (општина 

Охрид) 

Настани без точно 
прецизиран датум: 

 

 Февруарски поход; Пијанечко-малешевска свадба 
(општина Делчево) 

 

 

 

Настани и манифестации во месец март 

Датум  Настан - Општина 

1 – 2 март 
 Сноуборд Фис, меѓународен натпревар (општина 

Крушево) 

2 март 
 Прочкарска смеа за секого (општина Кривогаштани) 
 Карневал „Прочка“ (општина Прилеп) 

7 март 

 Ден на наставникот од Албанска националност во 
Црнилиште (општина Долнени) 

 Концерт по повод 8 Март- (Ансамбл за народни 
песни и ора „Илинден 72”) (општина Илинден) 

 Ден на   албанската просвета (општина Охрид) 



8 март 
 Меѓународен ден на жената (општина Охрид) 

9 март 
 Тодорица (општина Крива Паланка) 

13 март 
 Празнување на „Марта“ (општина Крушево) 

18 март 
 Годишнина  од смртта на Кузман Шапкарев (општина 

Охрид) 

21 март 

 Денови на пролетта (општина Ресен) 

 Зелникот на баба (општина Пробиштип) 
 Ден на пролетта: Македонија земја на цвеќето - 

Земја на розата (општина Пехчево) 

22 март 
 Четириесетте маченици (општина Штип) 
 Светски ден за заштита на водите (општина Охрид) 

31 март 
 Пробиштипски маскенбал (Пробиштип под маски) – 

(општина Пробиштип) 

Настани без точно прецизен 
датум 

 Денови на Македонската народна носија (општина 
Кривогаштани) 

 

 

 

Настани и манифестации во месец април 

Датум  Настан - Општина 

1 април 

 Априлијада/Маскарада (општина Богданци) 

 Ден на маски и шега (општина Ресен) 

 Априлијада (општина Дојран) 

 Априлијада (општина Крива Паланка) 

 Детски театарски претстави, Претстави за возрасни - 
ден на шегата, маскембал (општина Пехчево) 

 

7 април 

 Одбележување на Меѓународен ден на Ромите и 
Ден на здравството (општина Крива Паланка) 

 Светски ден на здравјето (општина Охрид) 
 

8 април 
 Меѓународен ден  на Ромите (општина Охрид) 

 



17 април 
 Подарeте книга за велигденско јајце- симбол на 

Христовото Воскресение (општина Илинден) 
 

20 април 
 Велигденско јајце (општина Крива Паланка) 

 

26 – 27 април 
 „Образовно рандеву“ (општина Крушево) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум 

 Велигденски средби (општина Аеродром) 

 Избор на најцврсто и најубаво декорирано јајце за 
Велигден (општина Берово) 

 Велигденски хепенинг (општина Ресен) 

 Велигденски хепенинг (општина Пробиштип) 

 Велигденско јајце (општина Велес) 

 Меѓународен фолклорен детски фестивал (општина 
Гази Баба) 

 Акција „Пролет“ (општина Чашка) 

 Денови на ромска култура (општина Кочани) 
 

 

 

 

 

 

Настани и манифестации во месец мај 

Датум  Настан - Општина 

1 мај 
 Првомајски трки во с. Стојаково (општина Богданци) 
 Меѓународен  ден на трудот (општина Охрид) 

1 – 2 мај 
 Натпревари во мал фудбал во с. Вратница(општина 

Јегуновце) 

2 мај 
 “Денови на Смилевскиот конгрес“ (општина Демир 

Хисар) 

3 мај 

 “Денови на Смилевскиот конгрес“(општина Демир 
Хисар) 

 Прослава во чест на пролетта кај с. Радање (општина 
Карбинци) 



5 мај 
 Ѓурѓовденски средби (општина Ново Село) 
 “Денови на Смилевскиот конгрес“ (општина Демир 

Хисар) 

6 мај 

 “Денови на Смилевскиот конгрес“(општина Демир 
Хисар) 

 „Ѓурговден“, слава на с.Видовиште (општина 
Зрновци) 

 Ѓурѓовден (општина Вевчани) 
 Ѓурѓовден (општина Кочани) 

7 мај 
 Ѓурѓовденски коњски трки (општина Василево) 
 “Денови на Смилевскиот конгрес“(општина Демир 

Хисар) 

9 мај 

 Ликовен конкурс по повод одбележувањето на 
Денот на Европа (општина Аеродром) 

 Ден на Европа (општина Битола) 
 Годишнината  од победата над фашизмот; Ден на ЕУ 

(општина Охрид) 

15 мај 
 “Св. Атанасиј“ (општина Демир Хисар) 

15 – 17 мај 
 Денови на Крали Марко (општина Прилеп) 

18 мај 
 Светски ден на музеите (општина Битола) 

20 мај 

 Дефиле на матуранти (општина Пробиштип) 

 Смоквијада (општина Дојран) 

 Ден на пожарникарите (општина Крива Паланка) 

 Ден на Разловечкото востание (општина Дебар) 
 Масовен турнир во мал фудбал на терен со вештачка 

трева во с. Јанчиште (општина Јегуновце) 

22 мај 
 Прославување на Св.Никола Летен - панаѓур во 

с.Клисура (општина Демир Капија) 

23 мај 
 Национален ден на Власите (општина Охрид) 

 

23 – 30 мај  Мал Битолски Монмартр (општина Битола) 

24 мај  Музичка манифестација „Златен глас“ н.м. Лачани 
(општина Долнени) 

 Ден на македонските просветители Св.Кирил и 
Методиј (општина Крива Паланка) 

 Денови на Македонската народна носија (општина 
Кривогаштани) 



 Селска слава Свети Кирил и Методиј во с. Радање 
(општина Карбинци) 

 Ден на сесловенските просветители (општина Охрид) 
 

26 мај  Планинарски марш „По патеките на Мис Стон“ 
(општина Василево) 

 Спомени за Борис Трајковски (општина Бутел) 

 Дојран гурман фест (општина Дојран) *трае неколку 
дена 

 Мариовско-Мегленски средби во Мариовското село 
Витолиште (општина Прилеп) 

 

26 – 31 мај  Саем на  книгата (општина Битола) 
 

31 мај  Светски ден на  борба против пушењето (општина 
Охрид) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум  

 Волковски средби (општина Брвеница) *трета 
недела во мај 

 Големата мајка (општина Гази Баба) 

 Во чест на Кирил и Методиј с. Стајковци (општина 
Гази Баба) 

 Креативна работилница за изработка на предмети 
од глина (општина Гази Баба) 

 Спортски натпревар”Мото-Рели” (општина Дојран) 

 Традиционално борење во н.м Дебреште (општина 
Долнени) 

 Литературна манифестација „Илинден” (општина 
Илинден) *последната недела од мај 

 Пролетен панаѓур (општина Кавадарци) *почетокот 
на мај 

 Мајски цвет – традиционален Детски поетски 
фестивал (општина Кочани) 

 Ден на баба (град Скопје) *последната сабота во мај 
 

 

 

Настани и манифестации во месец јуни 

Датум  Настан - Општина 



2 јуни 
 Селска слава Св. Никола летен во Мраморец (општина 

Дебарца) 
 

5 јуни 
 Ден на екологијата (општина Охрид) 

 

8 јуни 

 “Бабински средби“ (општина Демир Хисар) 

 „Св. Троица“, слава на с.Мородвис (општина 
Зрновци) 

 

10 јуни 

 Ден на културата (општина Битола) 

 Ден на културата (општина Крива Паланка) 

 Ден на културата (општина Делчево) 
 

11 – 13 јуни 
 Меѓународна поетска манифестација „Рацинови 

средби“ (општина Велес) 
 

16 јуни 

 Оддавање почит на застреланите 12 Ваташки 
младинци во месноста Моклиште (општина 
Кавадарци) 

 

16 – 20 јуни 
 Фестивал на монодрамата (општина Битола) 

 

21 јуни 
 „Солстис“ Празник на музиката (општина Битола) 

 Денот на Охридското Езеро (општина Охрид) 
 

21 – 26 јуни 
 Летно кино (општина Дојран) 

 

23 – 27 јуни 
 Битолско културно лето„БИТ ФЕСТ“ (општина Битола) 

 

23 – 29 јуни 
 Детска ликовна колонија (општина Чашка) 

 

24 јуни – 2 август 
 Штипско културно лето (општина Штип) 

 

25 – 28 јуни 
 Интернационален младински арт фестивал„Битола 

отворен град“ (општина Битола) 
 

25 – 29 јуни  Меѓународен фолклорен фестивал „Велес“ (општина 
Велес) 

 

26 јуни – 8 август  Вевчанско културно лето (општина Вевчани) 
 



29 јуни – 4 јули  Меѓународен филмски  фестивал (општина Охрид) 
 

29 јуни – 11 јули  Вевчански видувања (општина Вевчани) 
 

30 јуни  Празникот на Сите Свети во Лешани и посета на 
истоимениот манастир (општина Дебарца) 

 Изложбата на класични автомобили (општина 
Битола) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум 

 Почеток на јуни – Баскерфест (општина Берово) 

 Меморијален натпревар во ракомет за Зоран Стојановски 
(општина Ресен) 

 Годишен ревијален концерт на КУД „Таше Милошевски“ 
(општина Ресен) 

 Меѓуопштински традиционален турнир во фудбал 
(општина Ресен) 

 Фестивал Преспански славеј (општина Ресен) 

 Цветни штандови (општина Гази Баба) 

 Културно уметничка колонија (општина Дебарца) 
*почеток на јуни 

 Маунтин бајк Крос Кантри  – трка со велосипеди (општина 
Дојран) 

 Триатлон (општина Дојран) 

 „Св. Спас“ рамо на манастирот  во с.Видовиште (општина 
Зрновци) *датумот е променлив 

 Копаничарска колинија (општина Крива Паланка) 

 Еко Фестивал (општина Охрид) 

 Пливачки маратон (општина Охрид) 

 Меѓународна манифестација, Гоцеви денови (општина 
Делчево) 

 Селска слава Свети Троица (Три светители) во с. Таринци 
(општина Карбинци) *почеток на јуни 

 Драмски аматерски фестивал (општина Кочани) 

 Мавровска тура (општина Маврово)  

 Македонскиот театарски фестивал "Војдан 
Чернодрински" (општина Прилеп) *почетокот на јуни 

 

 

 

 

Настани и манифестации во месец јули 



Датум Настан - општина 

1 – 12 јули 
 Петровденски конаци (општина Кочани) 

 

3 јули 
 Свети  Наум Охридски Чудотворец (општина Охрид) 

 

3 јули – 1 август 
 Турнир во мал фудбал „Илинден“ (општина 

Василево)  
 

4 јули – 2 август 
 Илинденски спортски игри (во голем фудбал) во с. 

Чешиново (општина Чешиново - Облешево) 
 

5 – 7 јули 
 Фестивал на народни инструменти и песни,, Пеце 

Атанасовски,, (општина Долнени 

6 – 11 јули 
 Балкански  фестивал (општина Охрид) 

 Актерот на Европа (општина Ресен) 
 

7 јули 
 “Иванден“ (општина Демир Хисар) 

 

10 – 13 јули 
 Фестивал на дувачки оркестри (општина Пехчево) 

 

11 јули 
 Овчаријада (општина Маврово) 

 

12 јули 

 „Петровден“ (општина Демир Хисар) 

 Краиште 2014 Трилатерална меѓугранична средба 
(општина Крива Паланка) 

 Петровден (општина Вевчани) 

 Петровденско чевствување во н.м. Јурумлери 
(општина Гази Баба) 

 Петровден; Празник на општината (општина Конче) 

 Галичка свадба – Петровден (општина Маврово) 
 

12 – 13 јули 

 Традиционално одбележување на празникот 
Пехчевски Павловден, и Етно саем (општина 
Пехчево) 

 

12 јули – 20 август 
 Охридско лето (општина Охрид) 

 

13 јули 
 Гоцеви денови (општина Делчево) 

 



13 – 20 јули 
 Интернационален фестивал на античка драма – 

СТОБИ (општина Градско) 
 

20 – 30 јули 

 Топол културен бран (општина Крушево) 

 Меѓународен фестивал на античка драма „Стоби“ 
(општина Велес) 

 

20 – 31 јули 
 Топол културен бран (општина Крива Паланка) 

 

20 јули – 2 август 
 Илинденските денови на спортот и културата 

(општина Лозово) 
 

20 јули – 15 август  Етно саем (општина Крушево) 

 Турнир во мал фудбал во населено место Обршани 
(општина Кривогаштани) 

 

24 – 26 јули 
 Културно-туристичка манифестација„Локум фест-

музика и традиција“ (општина Битола) 
 

25 – 31 јули 
 Крушево Етно Град (општина Крушево) 

 

26 јули – 10 август 
 Летен саем на книга (општина Крушево) 

 

27 јули  Коњанички марш (општина Аеродром) 
 

29 јули – 2 август 
 Фестивал на народни игри и ора„Илинденски 

денови“ (општина Битола) 
 

31 јули 
 Иселеничка средба (општина Босилово) 

 

31 јули – 2 август 
 

 Едриличарска регата (општина Охрид) 
 

31 јули – 10 август 
 

 Научно културни средби „Десет дена Крушевска 
Република“ (општина Крушево) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум: 

 

 Богданско културно лето (општина Богданци) *јули – 
август 

 Актерот на Европа (општина Ресен) *почеток на јули 

 Преспански иселенички средби (општина Ресен) 
*јули-август 

 Кошаркарски турнир „Стрит баскет 2014“ (општина 



Ресен) 

 Пробиштипска бела ноќ (општина Пробиштип) 

 Лесновска ликовна колонија (општина Пробиштип) 

 Денови на солидарноста (општина Гази Баба) 

 Дојрански ракувања (општина Дојран) *јули-август 

 Параглајдинг куп Чашка (општина Чашка) 

 Изложба на домашни ракотворби (општина 
Крушево) *трае 30 дена, од почетокот на јули до 
почетокот на август 

 Избор на најубава Мавровско-Реканска пита 
(општина Маврово) *во средина на јули 

 Фестивал на народни инструменти и песни ’’ Пеце 
Атанасоски’’ (општина Прилеп) 

 Пиво фестивал (општина Прилеп) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настани и манифестации во месец август 



Датум  Настан - Општина 

1 август 
 Традиционално логорување во планинарскиот дом 

Љуботен (општина Јегуновце) 
 

1 – 2 август 
 Љубански иселенички средби (општина Ресен) 

 

1 – 10 август 
 Работилница на Ресенската Керамичка Колонија во с. 

Отешево (општина Ресен) 
 

2 август 

 Традиционални средби на децата бегалци од 
егејскиот дел на Македонија (општина Битола) 

 Илинден (општина Брвеница) 

 Илинденски средби на Мокрински извори (општина 
Ново Село) 

 Родословни извори (општина Дебарца) 

 Илинден во Смилево (општина Демир Хисар) 

 “Илински средби“ (општина Демир Хисар) 

 Слава во с.Зрновци (општина Зрновци) 

 Охридската меѓународна едриличарска регата 
(општина Охрид) 

 Селска слава Свети Илија во с. Аргулица (општина 
Карбинци) 

 Марш до врвот Љуботен; Марш до Ливадичко Езеро 
(општина Јегуновце) 

 

7 – 8 август 
 Августовски сеќавања (општина Вевчани) 

 

7 – 14 август 
 Недела на  Свети Климент Охридски-летен (општина 

Охрид) 
 

8 август 

 Прославување на Св.Петка (општина Демир Капија) 

 „Св.Петка“ рамо на манастирот во с.Видовиште 
(горниот) (општина Зрновци) 

 Голачки фолклорни средби (ГФС) – (општина 
Делчево) 

 Селска слава Света Петка во с. Калаузлија (општина 
Карбинци) 

 

8 – 31 август 
 Турнир во мал фудбал во населено место 

Кривогаштани (општина Кривогаштани) 
 



10 август 
 Собир на Пирго с. Мокриево (општина Ново Село) 

 

10 – 18 август 
 Ликовна колонија Берово (општина Берово) 

 

10 – 27 август 
 Турнир во мал фудбал (општина Демир Капија) 

 

11 – 15 август 
 Фестивал на современа уметност„АКТО“ (општина 

Битола) 
 

13 август 
 Вечери на Живко Чинго (општина Охрид) 

 

13 – 27 август 
 Турнир во мал фудбал (општина Демир Капија) 

 

14 – 18 август 
 Карпошово лето (општина Карпош)  

 

15 август 
 Ден на  граничарите (општина Охрид) 

 

15 - 17 август 
 Ден на Печалбарите (општина Центар Жупа) 

 

17 август 
 Поетска  ноќ во  Велестово (општина Охрид) 

 

18 август 
 Ден на  АРМ (општина Охрид) 

 

18 – 19 август 

 Преображение Христово (општина Крушево) 

 Меѓународниот фолклорен фестивал ,, Пображење“ 
(општина Вевчани) 

 

19 – 26 август 
 Светски куп во Параглајдинг „Крушево 2014“ 

(општина Крушево) 
 

20 – 30 август 
 Топол културен бран (општина Крушево) 

 

20 – 31 август 
 Топол културен бран (општина Крива Паланка) 

 

21 – 24 август 
 Охридски трубадури (општина Охрид) 

 

21 – 28 август 
 Недела на спорт и култура (општина Пробиштип) 

 



23 август 
 JOY FEST (општина Крива Паланка) 

 

23 – 27 август 
 Меѓународен хорски фестивал (општина Охрид) 

 

23 – 28 август 

 Меѓународен фолклорен фестивал “Малешевски 
фолклорни средби“ во рамки на културното лето 
(општина Берово) 

 Ден на општината (општина Берово) 
 

25 август 
 Охрид  фест (општина Охрид) 

 

25 – 27 август 
 Интернационален фолклорен фестивал Св.Јоаким 

Осоговски (општина Крива Паланка) 
 

26 – 28 август 

 Етно плоштад фестивал  и Меѓународен саем на 
традиционални прoизводи “Малешевијата на 
дланка“  (општина Берово) 

 

27 август 
 Русалии (општина Босилово) 

 Топол културен бран (општина Кривогаштани) 
 

27 – 28 август 

 Празник на Голема Богородица во с. Ботун (општина 
Дебарца) 

 Прославување на Голема Богородица -Панаѓур 
(општина Демир Капија) 

 Панаѓур Голема Богородица (општина Демир Капија) 
 

28 август 

 Успение на Пресвета Богородица (општина 
Аеродром) 

 „Потпелистерски средби“ с.Трново - Саем на 
локални производи и услуги (општина Битола) 

 “Славење на Пирејот“ (општина Демир Хисар) 

 Селска слава Успение на Пресвета Богородица/ 
Голема Богородица во с. Карбинци и с. Козјак 
(општина Карбинци) 

 Голема Богородица, Ден на рударите и Ден на град 
Пробиштип (општина Пробиштип) 

 

29 август 

 Селска слава во с. Јакимово (општина Виница) 

 Св.Јаоким Осоговски заштитник на градот (општина 
Крива Паланка) 

 



Настани без точно одредени 
датуми 

 Графичка работилница ,,Софија’’ (општина 
Богданци) 

 41-ви Љубански Илинденски иселенички средби 
(општина Ресен) 

 Најдобри од најдобрите (општина Ресен) 

 Ревија на народни песни и инструменти (општина 
Гази Баба) 

 Балкански музички плоштад (општина Охрид) 

 Фестивал на виното и сирењето (општина Охрид) 

 Ревија на параглајдери и параглајеристи 
(општина Охрид) *крајот на август 

 Денови на печалбарите (општина Маврово) *во 
средината на август 

 Еко грин викенд во Маврово (општина Маврово) 
*крајот на август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настани и манифестации во месец септември 



Датум  Настан - Општина 

7 септември 

 Ден на ослободувањето на Пехчево (општина 
Пехчево) 

 Ден на Ослободувањето на Делчево (општина 
Делчево) 

 

8 септември 
 

 НовоФест – фестивал на храна и вино  на 
Колешински водопад (општина Ново Село) 

 Ден на ослободувањето на Крушево и Ден на 
независноста на Р.М (општина Крушево) 

 Ден на ослободувањето на Пробиштип и ден на 
независноста и самостојноста на РМ (општина 
Пробиштип) 

 

15 – 21 септември 
 Meѓународен театарски фестивал Св.Јаоким 

Осоговски (општина Крива Паланка) 
 

20 септември 
 Ден на сливата (општина Делчево) 

 

21 септември 

 Мала Богородица с. Лесново (општина Пробиштип) 

 Денот на општина (општина Чешиново - Облешево) 

 Меѓународен ден на мирот (општина Охрид) 
 

22 септември 
 Меѓународен ден без  автомобили (општина Охрид) 

 

23 – 25 септември 
 Пастрмалијада (општина Штип) 

 

26 – 27 септември 
 „Слатки перспективи“ државен натпревар по 

угостителство и туризам (општина Крушево) 
 

26 – 29 септември 
 Преспански Јаболкобер (општина Ресен) 

 

28 септември 
 Меѓународен ден на Бошњаците (општина Охрид) 

 

30 септември 

 Бајловски средби во с. Бајловце (општина Старо 
Нагоричане) 

 Меѓународниот ден на преводот (општина Тетово) 
 

Настани без точно 
прецизиран датум 

 ИФФК„Браќа Манаки“ (општина Битола) * септември 
– октомври 

 Ликовна манифестација„Графичко тријанале“ 



(општина Битола) * септември – октомври 

 Меморијален фудбалски турнир „Благој 
Котларовски-Баги“ (општина Ресен) * за време на 
Јаболкобер 

 Меѓународен ракометен турнир „Младост“(општина 
Ресен) * за време на Јаболкобер 

 Рели крос (општина Дојран) 

 Ликовна колонија Св.Јаоким Осоговски (општина 
Крива Паланка) 

 Пијанечко – Малешевска свадба со Меѓународен 
фолклорен фестивал (општина Делчево) 

 Фестивал за качувачки спортови (општина Демир 
Капија) 

 Тиквешки гроздобер (општина Кавадарци) 
*почетокот на втора недела во септември 

 Денови на Кочанскиот ориз (општина Кочани) * 

последната седмица од месец септември 

 Крушевска софра (општина Крушево) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настани и манифестации во месец октомври 

Датум  Настан - Општина 

2 – 12 октомври 
 Интернационален фестивал на класична 

музика„ИНТЕРФЕСТ“ (општина Битола) 
 

5 октомври 
 Ден на учителот (општина Пробиштип) 

 

6 октомври 
 1000 години од смртта на  Цар Самоил (општина 

Охрид) 
 

8 октомври 
 Празник на градот (општина Крива Паланка) 

 

10 октомври – 10 ноември 
 Месец на книгата (општина Делчево) 

 

11 октомври 

 Ден на востанието (општина Крива Паланка) 

 Ден на востанието на Македонскиот народ (општина 
Делчево) 

 

16 октомври 
 Во сеќавање на Тоше – ултра маратон Нова 

Градишка (општина Крушево) 
 

18 – 20 октомври 
 Натпревар во качувачки спортови (општина Демир 

Капија) 
 

20 октомври 
 Традиционалната трка во мотокрос во с. Братин Дол 

(општина Битола) 
 

22 октомври 
 

 Профест (општина Пробиштип) 
 

23 октомври 

 Ден на македонската револуционерна организација 
(општина Илинден) 

 Ден на македонската револуционерна борба 
(општина Крива Паланка) 

 

24 – 27 октомври 
 Алпинистичка Балканијада (општина Демир Капија) 

 

26 октомври 
 Ден на гравот (општина Теарце) 

 



27 октомври 
 Марш до Варварица (општина Василево) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум 

 Месец на книгата (општина Битола) *октомври - 
ноември 

 Етно фестивал„Фестивал на музика од светот“ 
(општина Битола) 

 АТТUТИDЕ – Фестивал на современа уметност 
(општина Битола) 

 Интернационален фестивал на видеоарт и 
експериметален филм „СТАВ“ (општина Битола) 

 Фестивал на смоларски костен на Смоларските 
водопади (општина Ново Село) 

 Крушевска Софра – Ревија на традиционални 
Крушевски јадења (општина Крушево) *прва недела 
во октомври 

 Два Фестивали во качувачки спортови ( алпинизам) 
(општина Демир Капија) *трае 3 дена 

 Рели Крос (општина Дојран) 

 „Ем умеам , ем можам“ (општина Карпош) 

 Макфест (општина Штип) *трае 2 дена 

 Есенски панаѓур (општина Кавадарци) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настани и манифестации во месец ноември 

Датум  Настан - Општина 

2 ноември 
 „Вешта рака“ (општина Карпош) 

 

2 – 4 ноември 
 Одбележување на денот на ослободувањето на 

Општина Битола 4-ти Ноември (општина Битола) 
 

4 – 5 ноември 
 Интернационален детски музички фестивал„Тра ла 

ла“ (општина Битола) 
 

5 ноември 
 Ден на ослободувањето на Дојран (општина Дојран) 

 

7 ноември 

 Ден на Општина (општина Демир Капија) 

 70-Годишнина од ослободување  на градот (општина 
Охрид) 

 

8 ноември 

 Ден на општина Зрновци и рамо на црквата „Св. 
Димитриј“ (општина Зрновци) 

 Митровден (општина Вевчани) 
 

9 ноември 
 Фестивал на музика од светот (општина Битола) 

 

10 ноември 
 Празијада во с. Градашорци (општина Василево) 

 

19 – 20 ноември 
 Велешка Питијада (општина Велес) 

 

22 ноември 
 Ден на  албанската азбука (општина Охрид) 

 

24 ноември 
 Пензионерите пеат (општина Велес) 

 

29 ноември 
 Меѓународен  ден на децата (општина Охрид) 

 

Настани без точно 
прецизиран датум 

 Меморијален турнир во мал фудбал „Стивен 
Стојаноски“ (општина Ресен) 



 Тиквијада (општина Гази Баба) 

 Дојранска автентика (општина Дојран) 
 Компиријада (општина Чашка) 

 

Фотографии од настани 

 

 

*„Вешта рака“ (општина Карпош) – 2 ноември 

 

 

* Интернационален детски музички фестивал„Тра ла ла“ (општина Битола) – 4 – 5 ноември 

 

 



Настани и манифестации во месец декември 

Датум  Настан - Општина 

3 декември 

 Ден на лицата со посебни потреби  (општина Крива 
Паланка) 

 Светски  ден на лицата со хендикеп (општина Охрид) 
 

8 декември 

 Фото конкурс „Пробиштип“ (општина Пробиштип) 

 Свети Климент Охридски, Патрон на  градот 
(општина Охрид) 

 

10 декември 
 Меѓународен  ден на човековите права (општина 

Охрид) 
 

11 декември 
 Меѓународен  ден  на планините (општина Охрид) 

 

15 декември 
 Битолска тортијада (општина Битола) 

 

16 декември 
 ’’Св. Никола’’ - патрон празник и заштитник на градот 

(општина Прилеп) 
 

17 декември 

 Одбележување денот на патронот на Општина 
Битола„Св.Нектариј Битолски“ (општина Битола) 

 „Духовно патување низ Битола“ (општина Битола) 
 

19 декември 
 Одбележување на денот на смртта на Блаже Конески 

во н.м Небрегово (општина Долнени) 
 

20 декември 
 Новогодишно-Божиќен турнир (општина Василево) 

*трае до крајот на месецот 
 

21 декември 
 Ден на  настава на турски јазик (општина Охрид) 

 

29 – 31 декември 
 Дочек на Нова Година (општина Битола) 

 

31 декември 

 Одбележување на Нова Година-Новогодишна 
свеченост (општина Крива Паланка) 

 Дочек на Нова Година во Населено место 
Кривогаштани (општина Кривогаштани) 

 Дочек на Нова Година (општина Охрид) 

 Новогодишен концерт (општина Пехчево) 



 Дочек на Нова Година (општина Охрид) 

  

Настани без точно 
прецизиран датум 

 Марш од с. Русиново до Петлец  (општина Берово) 
 “Вешта жена” (општина Дојран) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


