
 

 
 
 
 

 
  

 
Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 10, 22 и 41 од Законот за Град 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04),  
 
  ГРАД СКОПЈЕ 

Објавува 
 

ЈАВЕН ПОВИК  
 

за реализација на проектни активности предвидени во проектот ROCK 
(Регенерација и оптимизација на културното наследство во 

креативните градови), финансиран преку програмата Хоризонт 2020 на 
Европската Унија 

 
 
I 

За остварување на предвидените активности во проектот ROCK (Регенерација и 
оптимизација на културното наследство во креативните градови), Град Скопје 
распишува Јавен повик за прибирање понуди за планирање и реализација на 
организациони, маркетинг и промотивни активности.  
 

II 
На Јавниот повик имаат право да учествуваат установи од областа на културата, 
здруженија на граѓани, фондации и други правни лица. 
 
Апликантите треба да достават портфолио на реализирани проекти во последните 
4 години во областите наведени во член III од овој Повик, технички, просторни, 
организациони и кадровски капацитети.  

 
III 

Активностите коишто треба да ги реализира апликантот согласно налог на Град 
Скопје, а во рамките на проектот ROCK се: 
 

- Настани (изложби, работилници, форуми и сл.); 
- Јавни предавања и презентации; 
- Уметнички инсталации; 
- Промоција; 
- Публикации; 
- Преводи; 
- Продукција на видео и презентации; 

 



 

 
IV 

Пријавите треба да се достават до Архивата на Град Скопје, по пошта или лично 
на адреса Бул. „Илинден“ бр. 82, Скопје. 
 

V 
Јавниот повик важи за апликанти кои се со регистрирана дејност во Град Скопје. 
 

VI 
Јавниот повик трае од 20.10.2020 до 27.10.2020 година, односно, 7 календарски 
дена од денот на објавувањето на официјалниот веб портал на Град Скопје 
www.skopje.gov.mk 
 
Напомена: Електронските пријави со непотполни податоци и нецелосна 
документација нема да бидат разгледувани. 
  
Резултатите од Јавниот повик  ќе бидат објавени на официјалниот веб портал на 
Град Скопје www.skopje.gov.mk 
 
 

 
 

                                                                                                     
 
 

Град Скопје 
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