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Врз основа на член 62, а во врска со член 7 и член 38 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, 11/18 и 11/18), Град 
Скопје објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК  

 
за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 

2023 година, наменети  за финансирање на програми проекти и активности од 
областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година 

 
I 

Предмет на јавниот повик е финансирање на програми, проекти и активности од 
областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година. 
 

II 
Право  да учествуваат  на јавниот повик имаат физички лица со живеалиште на 
подрачјето на Град Скопје (уметници и самостојни уметници) кои вршат дејност од 
областа на културата согласно Законот за културата и други позитивни законски 
прописи во Република Северна Македонија. 
 
Право на учество на јавниот повик имаат и правни лица кои вршат дејност од 
областа на културата на подрачјето на Град Скопје (установи од областа на 
културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни, освен националните 
установи), согласно Законот за културата и други позитивни законски прописи во 
Република Северна Македонија. 

III 
Јавниот повик се однесува на финансирање на програми, проекти и активности врз 
основа на утврдени Цели и критериуми за избор на проекти од областа на 
културата од интерес на Град Скопје во следните области: 

1.1. Изведбени  уметности  
1.2. Музички уметности 
1.3. Визуелни уметности и уметност на новите медиуми 
1.4. Издавачка и библиотечна дејност   
1.5. Музејска дејност и промоција на културното наследство 
1.6.     Меѓународна соработка 

IV 

Барателите се должни да поднесат пријава за финансирање на 
проекти/програми/активности согласно горенаведените области и согласно Целите 
и критериумите за избор на проекти од областа на културата од интерес на Град 
Скопје дадени во прилог на овој повик. 

V 
 
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 Град Скопје, најдоцна до 15:00 часот на последниот ден од завршувањето на 
Конкурсот (27.10.2022 година), со назнака Јавен повик за прибирање барања за 
користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2023 година, наменети  за 
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финансирање на програми проекти и активности од областа на културата од 
интерес на Град Скопје за 2023 година. 
 
Пријавите (апликациите) може да се превземат од Официјалната веб страница на 
Град Скопје www.skopje.gov.mk. 
 
Во прилог на пријавата, барателите се должни да ја обезбедат и следнава 
документација:  
 
- документ за регистрирана дејност на подрачјето на градот Скопје издаден од 

Централен регистар на Република Северна Македонија во тековната 2022 
година (не постар од 6 месеци); 

- потврда за  отворена и активна жиро сметка (не постара од 6 месеци); 
- други документи, поврзани со реализација на активноста (авторски договори 

со учесниците, обезбеден простор или партнерство со некоја 
установа/организација,  покана за учество на фестивал во странски држави, 
обезбедени дополнителни финансии, препораки, меморандум за соработка и 
слично); 

Доплнително на увид да се достави доказ од фотокопија од лична карта на 
барателот. 

VI 
Средствата за финансирање на програмите, проектите и активностите на 
барателите се предвидени со Буџетот на Град Скопје за 2023 година. 

 
VII 

Јавниот повик трае 30 календарски денови од денот на објавувањето во 
средствата за јавно информирање и на официјалната веб страница на Град Скопје 
www.skopje.gov.mk, заклучно со 27.10.2022 година најдоцна до 15:00 часот. 
 
Напомена: Пријавите, во пишана форма 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. 
  
Градоначалникот на Град Скопје ќе донесе Решение за финансирање на програми 
проекти и активности од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 
година со кое ќе ги распореди финансиските средства по области и корисници. 
 
Решението за финансирање на програми проекти и активности од областа на 
културата од интерес на Град Скопје за 2023 година ќе се објави и на 
официјалната веб страна на Град Скопје www.skopje.gov.mk.  
 
Дополнителни информации може да се добијат на следните телефони: 02/ 3297-
289, 02/3297-243 и на следната мејл адреса kultura@skopje.gov.mk. 

 
                                                                      Градоначалник на Град Скопје 
                                                                                 Данела Арсовска 

       ___________ 


