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Врз основа на Програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на 
условите за престој на туристите во градот Скопје за 2020 година.(„Службен 
гласник на Град Скопје“ бр. 01/20), Град Скопје објавува 

      
 

  ЈАВЕН ПОВИК 

 
за реализација на проект “Летен фестивал”  во Град Скопје за лето 2020 година 

 
 

I 
Право на учество на јавниот повик имаат сите јавни установи, 

здруженија на граѓани, фондации, и трговски друштва. 
 

 
II 

 
Временска рамка и начин на распределба на средства 

 
Средствата се однесуваат за 2020 година. Користењето на доделените 

средства ќе биде регулирано согласно потпишан  Договор со Град Скопје. 
 

III 

 
 Основни организациски критериуми  

 
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат   

заинтересираните апликанти  кои учествуваат на овој конкурс се: 
 

o Да се регистрирани во Централен регистар  со седиште во Скопје; 
 

 
IV  

Проценка на квалитетот на проектите 
 

Проценката на квалитетот на проектот на заинтересираните апликанти 
кои ги исполнуваат основните организациски критериуми, ќе се врши врз 
основа на критериуми, достапни со пријавата. Изборот на најдобрите предлог 
проекти ќе го изврши Комисија формирана од Градоначалник на Град Скопје,  
При реализација на проектот, апликантот се обврзува да  ги почитува мерките и 
препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита и 
превенција од коронавирусот – Ковид 19. 

 
 

 
V  

Потребна документација која апликантот треба да ја достави кон 
Пријавата  
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Покрај пријавата која што треба да биде пополнета (дигитално со 

печатни букви на кирилично писмо), потпишана од надлежното лице и заверена 
со печат на здружението, фондацијата, трговското друштво или установата 
апликантот задолжително треба да ги достави следниве прилози: 
 

• Тековна состојба од Централен Регистар или Решение за регистрација 
на  здружение или фондација;  

• Потврда за подмирени обврски кон Град Скопје (данок, комунална такса) 
- градот ќе ја набави по службена линија 

• Потврда за забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување 
на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство 
(централен регистар) 

• Дигитално пополнет предлог проект со печатни букви на кирилично 
писмо; 

• Дигитално пополнет финансиски план со печатни букви на кирилично 
писмо; 

 

VI 

Придружна документација 

 
 Aпликантите во прилог треба да ја достават и следнава придружна 
документација:  

• професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани 
во реализација на проектот,  

• референтна листа 

• најмалку две мислења/референци од партнери или донатори за 
реализација на претходни проекти,  и  

• писмена поддршка од други организации или институции за кои е 
планирано да земат учество во реализацијата на проектот 

• маркетинг план на настанот. 
 
 

Напомена: Пријавите со непотполна документација или кои што 
ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок нема да се 
разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.  
 

 

VII 

Рок и начин на доставување на пријавите 
 

Рок за поднесување на пријавите е 5 дена од денот на објавување на 
Јавниот повик.  
 
 
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во затворен 
коверт на адреса: Град Скопје, Сектор за локален економски развој , бул. 
“Илинден“ бр.82 , 1000 Скопје (со назнака -  Сектор за локален економски 
развој  – Пријава за јавен повик -  Летен фестивал ). 
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Апликантите на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок од 15 
дена од денот на објавување на Јавниот повик. 
 
Пријавата за финансиска поддршка, критериумите за избор и финансиската 
конструкција се достапни во просториите на Град Скопје, Одделение за 
туризам, барака бр.6, канцеларија бр.1 и 2 секој работен ден од 9.00 до 16.00 
часот .  
 
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски 
пат до Сектор за локален економски развој.   
Контакт тел: (02)3297-328 и (02)3297-218 e-маил адреса: 
dragana.spasovska@skopje.gov.mk и rebeka.rizovska@skopje.gov.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАД СКОПЈЕ 
    
 


