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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), член 10, 22 и 41 од Законот за 
градот Скопје („Службен весник на РМ“ бр.  55/04 и 158/11) и 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 17/18, 
2/19 и 7/19) Градот Скопје објавува 
 

Јавен повик  
 

ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА СО АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА 
КУЛТУРАТА ОД ИНТЕРЕС НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2021-2030 ГОДИНА 

 
Предмет на овој јавен повик е изработка на стратегија за развој на културата 
од интерес на Град Скопје за период 2021-2030 г.  
 
Право на учество   

На Јавниот повик имаат право да учествуваат: установи од областа на 
културата, здруженија на граѓани, научни установи, фондации, конзорциуми и 
други правни лица.  

 
 Проектни задачи  
 

Избраниот субјект треба да ги реализира следните работни задачи: 

 Да изврши ревизија на претходната стратегија со анализа на степенот на 
реализација на стратегијата, преглед на планирани и реализирани 
средства и даде коментари и заклучоци; 

 Да ја дефинира постапката (концепт и методологија) за подготовка на 
предлог-стратегијата; 

 Да  раководи со сите активности за подготовка на стратегијата; 
 Да ги анимира општините во Градот Скопје, културните установи и други 

потенцијални партнери кои ќе учествуваат во подготовка на стратегијата, 
во договор со Град Скопје; 

 Да раководи со работните групи за подготовка на документот; 
 Да спроведе истражување и анкета со цел прибирање на податоци за 

културните потреби на жителите на град Скопје; 
 Да изврши истражување и да спроведе анкета за прибирање на идеи за 

проекти од Град Скопје, општините во Градот Скопје, невладиниот 
сектор, секторот од областа на културата (самостојни уметници, 
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историчари и теоретичари на уметноста, менаџери, културолози, 
естетичари, социолози на културата...); 

 Да изврши селекција на идеите на проектите во соработка со 
нарачателот на стратегијата и да ги утврди приоритетните проекти; 

 Да организира повеќе дебати со културните оператори и професионалци 
од областа на културата кои работат на подрачјето на град Скопје; 

 Да организира (модерира) фокус групи за дефинирање на визијата, 
мисијата, целите и приоритетите на стратегијата како и дефинирање и 
разработка на развојни програми и проекти, согласно стратешките 
приоритети; 

 Да подготви и достави нацрт-стратегија со анализа на состојбите, 
дефинирани приоритети и стратешки цели, критериуми и насоки за 
развој, како и акциски план по активности, носители, време на 
реализирање и  буџет; 

 Да подготви и достави предлог-стратегија со акциски план за развој на 
културата на Град Скопје, за периодот 2021-2030 г.; 

 Да подготви финален извештај за постапката и изработката на 
стратегијата; 

 Да изврши графички дизајн и подготовка за печатење на усвоената 
стратегија согласно насоки дадени од Секторот за јавни дејности на Град 
Скопје. 

 За сите активности што ќе ги преземе да се договара со Град Скопје. 
 

Потребна документација 
 
 Компјутерски пополнета пријава за предлог-проект со детално 

разработени активности за главни и придружни активности односно за 
текот на изработката на стратегијата; 

 Статут на правното лице; 
 Фотокопија од решението за регистрација на правното лице; 
 Годишен извештај на правното лице за 2019 година; 
 Уверение за платени даноци издадено од даночните органи. 

 
Дополнителна документација 
 

Правното лице во прилог треба да ја достават и следнава придружна 
документација: 

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

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

 
Оценувањето на пристигнатите пријави, ќе ја врши комисија формирана од 
Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на следните критериуми: 
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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 

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

20 

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

10 

1.4. Технички капацитети неопходни за спроведување на проектот; 10 
  
2. Квалитет на проектот 50 

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

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) 

 
20 

  
 
Максимум вкупен број бодови  

 
100 

 
    

 
Рок и начин на доставување на пријавите 
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 10.11.2020 година до 15 часот.  
Пријавите со целокупната документација се доставуваат по пошта (пријавите 
доставени по e-mail или факс нема да бидат разгледувани), на адреса: Град Скопје, 
Сектор за јавни дејности Одделение култура, бул. “Илинденска“ бр 82, 1000 
Скопје или во архивата на Град Скопје (со назнака Сектор за јавни дејности, 
Одделение за култура - Пријава за јавен повик). 
Подносителите на пријавите ќе бидат известени за резултатите во рок од 15 дена од 
изборот. 
Напомена: Пријавите без комплетна приложена документација или по истекот на 
предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.  
За дополнителни информации: 
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до 
Сектор за јавни дејности, Одделение за култура. 
Контакт: Сектор за јавни дејности - Одделение за култура; kultura@skopje.gov.mk. 

 
                                                     

 
ГРАД СКОПЈЕ 


