
 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на Програмата за  финансирање на јавните установи и активностите 

од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година („Службен  

гласник на Град Скопје“ број  17/2018), 

 

ГРАДОТ СКОПЈЕ 

Објавува 

Јавен повик  за финансирање на проекти и активности  од областа на 

културата од интерес на Градот Скопје во рамки на проектот„  ОД ЦЕНТАРОТ 

КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ 

 

I 

Со цел да се обезбеди деконцентрација и децентрализација на  културата  од 
центарот на Скопје кон периферните делови на градот, и при тоа  да се прошири  
за  да се збогати и раздвижи културната понуда во градот Скопје, Градот Скопје 
распишува„ Јавен повик за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН 
ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“  за 
2019 година.  

II 

На Јавниот повик имаат право да учествуваат правни лица и тоа:  установи од 

областа на културата, здруженија на граѓани и фондации, како и други правни 

лица што вршат дејности од областа на културата во согласност со Законот за 

културата и другите позитивни законски прописи во Република Македонија. 

 

III 

Цели на повикот :  

- Децентрализција на културата и културните ресурси  во оние делови од   Градот 

Скопје во кои не се одвива доволно активен културен живот, заради непостоење 

на инфраструктура или активни културни дејности  и субјекти кои се бават со 

култура; 

- Лоцирање и анимирање на неискористени јавни простори и површини и јавна 
инфраструктура, кои се со локално значење, но чија реупотреба може да влијае  



 

во подобрување на социјалниот и културииот живот на жителите во Градот Скопје, 
посебно во  делови од градот кои се недоволно развиени; 
 
- Утврдување на културните потреби на жителите во културно неразвиени и 

неанимирани делови од Градот  Скопје и  Општините во Градот Скопје; 

- Вклучување на припадниците на социјалните ранливи групи и малцинства,  

припаднци на етничките заедници, деца и ученици кои живеат во околината,  со 

вклучување на родова компонента и  родово  избалансирани активности.  

IV 

Подносителот на апликацијата треба да достави предлог проектни активности кои 

ќе бидат во траење од најмалку два (2) месеци и ќе траат најдоцна до 1 декември 

2019 година и кои  што треба да содржат: 

- Понудени активности и настани од областа на културата со учество на уметници 

и автори, теоретичари од областите на културата и уметностите, социолози на 

културата, архитекти, урбанисти и слично. Понудените уметнички остварувања 

може да бидат мултидисциплинарни или да содржат некоја од поединечните 

уметнички гранки (визуелни уметности и уметност на новите медиуми, дизајн, 

креативни индустрии, музички уметности, изведбени уметности, проекција на 

филмови, литература и книжевност и слично); 

- Серија на работилниции, дебати, разговори уметнички интеревенции и слични 

интердисциплинарни настани  со активно вклучување на локалните жители  од 

одбраната локација; 

- Интерактивни истражување за историјата на предвидената локација, за 

историјата или обичаите на локалните жители од  предвиденото населно место; 

-  Пожелно е вклучување на припадниците на  социјалните ранливи групи и 

малцинства,  деца и ученици кои живеат во околината, припаднци на етничките 

заедници, како и   спроведување на  родово  избалансирани активности; 

 - Подносителот на апликацијата може да понуди и развивање на модели и 

стратегии за управување со јавни простори и јавни ресурси, што можат да се 

искористат за развој на културата на одбраната локација. 

 -  Подносителот на апликацијата може да предложи и други активности и  мерки,  

кои не се опфатени со јавниот повик, а кои имаат цел да се прошири културната 

понуда во Градот Скопје и да се збогати културниот живот во деловите од 

територијата на Градот Скопје и Општините во Градот Скопје  во  кои не постои 

активна културна понуда и инфраструктура.  

Напомена: По завршувањето на активностите избраниот апликант е должен да 

поднесе завршен фианансиски и наративен извештај во кој ќе бидат опфатени и 

заклучоците од извршените активности истражувања.  

V 

Јавниот повик се однесува на активности кои ќе се реализираат во текот на 2019 

година, но  не подоцна од 1 декември 2019  година.  



 

Користењето на средствата ќе биде специфицирано во договорот помеѓу  

правното лице-апликант и  Град Скопје. 

Пријавувањето на Конкурсот се врши со доставување на пополнета пријава 

(апликација).   

Апликантите, покрај електронски пополнетиот обрзаец за пријавување, 

задолжително треба да  ги достават и следните документи:  

- Документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република 
Македонија не постар од 6 месеци,   

- Потврда за  отворена и активна  жиро сметка. 
  
Апликантите во прилог треба да ја достават и следнава придружна документација, 
поврзано со реализација на активноста:  
 

- Професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани во 
реализација на проектот, авторски договори со учесниците,  

- Референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку 2 проекти 
реализирани во областа за која се аплицира,  

- Обезбеден простор или партнерство со некоја установа/организација/институција  
за кои е планирано да земат учество во реализацијата на проектот, 

- Дополителни финансиски средства обезбедени од сопствени и други извори  
VI 

Евалуацијата на проектите ќе ја изврши Комисијата формирана од страна на 

Градоначалникот на Град Скопје според следните бодови:  

 

Критериуми за оценување Максимум  
бодови 

1. Организациска структура и ресурси 50 

1.1. Капацитет на Организацијата во однос на човечки ресурси за 
спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, 
хонорарно ангажирани лица, избалансирана застапеност на жените 
и мажите во организацијата) 

10 

2.Стручност и искуство на лицата кои учествуваат во спроведување 
на проектот 

10 

3. Искуство на Организацијата во спроведување на проекти од 
таков обем во соодветната област 

10 

1.4. Технички капацитети неопходни за спроведување на проектот; 10 

1.5. Воспоставени партнерства и вклученост на други институции, 
релевантни за темата 

10 

Квалитет на проектот  50  

2.1. Усогласеност на предложените активности / придружни настани 
со целите на повикот  

10  

2.2. Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање 
на работните задачи  

10  

2.3. Детално разработени активности  10  



 

2.4. Оправданост на трошоците на предложениот финансиски план 
(реалистичен буџет во однос на активностите и бројот на 
ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие 
соодветствуваат со пазарните цени)  

10  

2.5. Учество во пријавата со финансиски средства обезбедени од 
сопствени и други извори  

10  

Максимум вкупен број бодови  100  

 

Секоја област од посебните програмски критериуми ќе се вреднува со 1 бод, 5 

бода или 10 бодови, со следното значење: 1-не, 5-делумно и 10-да. 

Пријавите (апликациите) може да се подигнат  од Официјалниот веб портал на 

Град Скопје www.skopje.gov.mk. 

Јавниот повик се објавува на  05.02.2019 и трае до 05.03.2019 година, односно 30  

дена од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање.  

Пријавите, во пишана форма и снимени на ЦД, треба да се достават до Град 

Скопје, преку пошта на адреса: Бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во 

архивата на Градот  Скопје,  најдоцна до 18:00 часот на последниот ден од 

завршувањето на Јавниот повик (05.03.2019 година), со назнака „Јавен повик за  

финансирање на проекти и активности  областа на културата од интерес на 

Градот Скопје во рамки на проектот „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: 

КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ 

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација,  

пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат 

доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.  

Подносителите на апликациите-учесници на јавниот повик ќе бидат известени за 

резултатите во рок од 10 дена од денот на донесување на Одлуката за 

распределба на средствата. Резултатите од Јавниот повик, ќе бидат објавени на 

Официјалниот  веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk.  

За дополнителни информации може да се поставуваат прашања писмено или по 

електронски пат до Одделението за култура, тел: 02/ 3297 324, е-маил адреса: 

kultura@skopje.gov.mk. 

 

 

Бр. 08-___________ 
 _____________ година                                                   Г Р А Д О Н А Ч А Л Н И К  
Скопје                                                                                       Петре Шилегов                                                                        
                          __________________ 
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