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Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура

објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСKАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013) на Kонкурсот за финансирање

проекти  од национален интерес во културата за 2015 година за драмската дејност, ќе поддржи проекти кои

промовираат и афирмираат врвни достигнувања и вредности во културата, и тоа:

• независна и алтернативна продукција;

• театарски манифестации и фестивали;

• драмски аматеризам. 

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот може да учествуваат правни лица регистрирани во Република Македонија за вршење

дејности од областа на културата. 

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни),

здруженија, сојузи, асоцијации и слично, регистрирани во Република Македонија.  

• Правните лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во претходниот период,

треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со Министерството за

култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните

програми на националните  установи се врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани

во пријавите за 2015 година за финансирање проекти од областа на драмската дејност - независна и

алтернативна продукција, театарски манифестации и фестивали и драмски аматеризам.

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И  РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнета пријава. Пријавите од областа на

драмската дејност, кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на веб-локацијата на

Министерството за култура на денот на објавување на овој конкурс.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk) и

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството најдоцна до 16

часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави

– без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите  ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Одделението за драмска дејност на

телефонскиот број 3240-548, кај одговорното лице Снежана Иванова-Kитанова.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 

Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура

објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

ОД ОБЛАСТА НА ФОЛKЛОРНАТА И СЦЕНСKО-УМЕТНИЧKАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), на Kонкурсот за финансирање

проекти  од национален интерес во културата за 2015 година за фолклорната и сценско-уметничката дејност ќе

поддржи проекти кои промовираат и афирмираат врвни достигнувања и вредности во културата, односно:

• Фолклор;

• Фолклорни  манифестации и фестивали.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот право на учество имаат правни и физички лица.

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни),

здруженија, сојузи, асоцијации и слично регистрирани во Република Македонија.

• Правните и физичките лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во

претходниот период, треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со

Министерството за култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните

програми на националните  установи се врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани

во пријавите за фолклорна и сценско-уметничка дејност и за манифестации и фестивали од областа на

фолклорната и сценско-уметничката дејност за 2015 година. 

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнета пријава. Пријавите од областа на

фолклорната и сценско-уметничката дејност, кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на

веб-локацијата на Министерството за култура.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk) и

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството најдоцна до 16.30

часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави

– без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите  ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Одделението за центри, домови на

културата и фолклор, на телефонскиот број 3240-597, кај одговорното лице Лилјана Мострова.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА

Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура

објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНИТЕ

УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), на Kонкурсот за финансирање

проекти од национален интерес во културата за 2015 година за визуелни уметности, архитектура и дизајн ќе

поддржи проекти кои промовираат и афирмираат врвни достигнувања и вредности во културата со кои ќе се

овозможи  поддршка на:

• Изложби од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот;

• Истражувачки проекти, конференции и работилници;

• Ликовни колонии.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот право на учество имаат правни и физички лица. 

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни),

здруженија, сојузи, асоцијации и слично регистрирани во Република Македонија.

• Правните и физичките лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во

претходниот период, треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со

Министерството за култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните

програми на националните установи се врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани

во пријавата за визуелни уметности, архитектура и дизајн за 2015 година.

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнети пријави. Пријавите од областа на

визуелните уметности, архитектурата и дизајнот, кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на

веб-локацијата на Министерството за култура.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk),

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството за култура најдоцна

до 16.30 часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави

– без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите  ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени  во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Секторот за дејности од областа на

културата, Одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн, на телефонскиот број 3240-556, кај

одговорното лице Марија Станчевска-Ѓоргова. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 

Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура

објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС 

ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА МУЗИЧKО-СЦЕНСKАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), на Kонкурсот за финансирање

проекти од национален интерес во културата за 2015 година за музичко-сценската дејност ќе поддржи проекти

кои промовираат и афирмираат врвни достигнувања и вредности во културата, односно: 

• Kонцертни проекти; 

• Музичко-сценски проекти; 

• Истражувачки проекти;

• Дигитални аудиозаписи-носачи на звук;

• Kултурно-уметнички манифестации. 

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот право на учество имаат правни и физички лица. 

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни),

здруженија, сојузи, асоцијации и слично регистрирани во Република Македонија.

• Правните и физичките лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во

претходниот период, треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со

Министерството за култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните

програми на националните  установи се врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани

во пријавата за музичко-сценската дејност за 2015 година. 

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнети пријави. Пријавите од областа на

музичко-сценската дејност, кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на веб-локацијата на

Министерството за култура.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk),

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството за култура најдоцна

до 16.30 часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави

– без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае  45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите  ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени  во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Секторот за дејности од областа на

културата, Одделение за музичко-сценска дејност, на телефонските броеви: 3240-547, кај одговорните лица

Мандика Нича и Анета Kиркова. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 
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Врз основа на член 62 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,

49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14), Министерството за

култура објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И

ИЗДАВАЧKАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), на Kонкурсот за финансирање

проекти од национален интерес во културата за 2015 година за литература и издавачка дејност ќе поддржи

проекти кои промовираат и афирмираат врвни достигнувања и вредности во културата,  односно: 

• издавање публикации  (први изданија);

• издавање списанија од областа на литературата, културата и уметноста;

• програми на литературни здруженија и книжевни манифестации; 

• електронско издаваштво.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот може да учествуваат правни лица регистрирани во Република Македонија.

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни),

здруженија, сојузи, асоцијации и слично регистрирани во Република Македонија. Приоритет ќе имаат

правните лица на кои издаваштвото им е приоритетна  дејност.

• Правните лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во претходниот период,

треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со Министерството за

култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните

програми на националните  установи се врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани

во пријавите за литература и издавачка дејност за 2015 година. 

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнета пријава и прилог на задолжителни

документи наведени во пријавата. Пријавите од областа на литературата и издавачката дејност, кои се

составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на веб-локацијата на Министерството за култура на денот

на објавување на овој конкурс.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk) и

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. Подносителот на пријавите доставува еден збирен преглед на пријавени проекти од областа на

литературата и издавачката дејност, а за секој проект се пополнува одделна пријава, 

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството најдоцна до 16.30

часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави

– без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени  во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Одделението за литература и

издавачка дејност, на телефонските броеви 02/3240-574 и 02/3240-575, кај одговорното лице Весна Ѓуровска.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА

Врз основа на член 62 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07,

116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13 и 44/14), Министерството за култура објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА

ДВИЖНОТО, НЕДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО KУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА 2015 ГОДИНА  

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот

2013-2017 година („Службен весник на РМ“ бр. 15/13), на Kонкурсот за финансирање проекти од национален

интерес во културата за 2015 година од областа на заштитата на културното наследство  ќе поддржи проекти, и

тоа: 

• Заштита, чување, презентација и популаризација на движно (библиотечна и музејска дејност и дејност

за заштита на аудиовизуелни добра) и недвижно културно наследство; 

• Заштита, чување, презентација и популаризација на нематеријално културно наследство.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот може да учествуваат правни лица регистрирани за вршење дејност од областа на

заштитата на културното наследство; овластени субјекти за заштита на нематеријалното културно

наследство; здруженија, фондации и други правни лица регистрирани во Република Македонија, како и

заедници, групи и физички лица кои се носители на програми за негување и пренесување на

нематеријалното културно наследство.  

• Правните лица и овластените субјекти за заштита на нематеријалното културно наследство, кои имале

поддржани проекти од Министерството за култура во претходниот период, треба да ги имаат исполнето

сите обврски во согласност со склучените договори со Министерството за култура и обврските од

Законот за заштита на културното наследство. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во

согласност со Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за

работа на установата и ја доставуваат до Министерството за култура. 

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И  РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнети пријави. Пријавите од областа на

движното (библиотечна и музејска дејност и дејност за заштита на аудиовизуелни добра) и недвижното

културно наследство и нематеријалното културно наследство, кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат

објавени на веб-локацијата на Министерството за култура.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk) и

да се пополнат електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното

лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000

Скопје), со датум на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството најдоцна до 16.30

часот во работните денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени

по електронска пошта, пополнети на несоодветна пријава, нецелосно пополнети и нецелосни пријави -

без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на

Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со

15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите ќе бидат известени со решение на Министерството за

култура, 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени  во печатените медиуми и на веб-локацијата на

Министерството за култура. 

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите

ќе се утврдат во согласност со Буџетот  на Министерството за култура за 2015 година.  

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Секорот за заштита на културното

наследство, и тоа во: Одделението за недвижно културно наследство (02/ 32 07 405 и 02/32 07 455) кај

одговорното  лице Давча Спасовска, Одделението за музејска дејност (02/32 07 417 и 02/32 07 428) кај

одговорното лице Александар Јорданоски и Одделението за библиотечна дејност (02/32 07 415, 02/32 07 427

и 02/32 07 437) кај одговорното лице Зоја Андоновска.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 

Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС 

ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСKИТЕ ИНТЕГРАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013) за остварување на националниот интерес во културата, ќе поддржи

проекти од областа на европските интеграции кои ќе ги афирмираат eвроинтеграциските процеси во културниот сектор.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• Право на учество на конкурсот имаат правни и физички лица. 

• На Kонкурсот може да учествуваат сите правни субјекти регистрирани во Република Македонија што вршат дејност од

областа на културата во согласност со Законот за културата и со другите позитивни законски прописи во Република

Македонија, како и физички лица.

• Правните и физичките лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во претходниот период, треба

да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со Министерството за култура.

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнета пријава. Пријавата од областа на европските

интеграции, која е составен дел од Kонкурсот, ќе биде објавена на веб-локацијата на Министерството за култура.

• Пријавата треба да се преземе од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk), да се пополни

електронски со впишување податоци на означеното место и да се завери. За секој проект се пополнува одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта, на адреса: ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје

(со датум на поштенскиот жиг), или лично во писарницата на Министерството за култура најдоцна до 16.30 часот во

работните денови. 

• Нема да се разгледуваат следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени по електронска

пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави – без приложени документи кои

задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со 15.10.2014 година.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите ќе бидат известени со решение на Министерството за култура, 15 дена од

денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија.

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени во печатените медиуми и на веб-локацијата на Министерството за култура.

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите ќе се утврдат во

согласност со Буџетот на Министерството за култура за 2015 година. 

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Секторот за европски интеграции, културни политики

и креативни индустрии на телефонските броеви: 3207-433 и 3207-443, кај одговорното лице Зорица Цветанова.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 

Врз основа на член 62 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 и 44/14), Министерството за култура објавува

Г О Д И Ш Е Н  K О Н K У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕKТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС 

ВО KУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Министерството за култура, во согласност со Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), на Kонкурсот за финансирање проекти од национален интерес во

културата за 2015 година за меѓународна дејност ќе поддржи проекти кои промовираат и афирмираат врвни достигнувања и

вредности во културата во следниве дејности:

1. Визуелни уметности, архитектура и дизајн

1.1 Самостојни изложби во странство

1.1.1 Самостојни изложби во Македонскиот културен центар во Њујорк

1.1.2 Самостојни изложби во Kултурно-информативниот центар на Република Македонија во Софија

1.2 Групни изложби во странство

1.2.1 Групни изложби во Македонскиот културен центар во Њујорк

1.2.2 Групни изложби во Kултурно-информативниот центар на Република Македонија во Софија

1.2.3 Престој во Македонското ателје при Меѓународниот град на уметностите во Париз

2. Музичка и музичко-сценска дејност 

2.1 Солистички концерти - претставувања во странство

2.1.1 Солистички концерти во Македонскиот културен центар во Њујорк

2.1.2 Солистички концерти во Kултурно-информативниот центар на Република Македонија во Софија

2.2 Настапи на камерни состави во странство

2.2.1 Настапи на камерни состави во Македонскиот културен центар во Њујорк

2.2.2 Настапи на камерни состави во Kултурно-информативниот центар на Република Македонија во Софија

2.3 Настапи на хорови во странство

2.4 Реализација на музичко-сценски проекти во странство

2.5 Учество на натпревари во странство

3. Фолклор

3.1 Kонцерти во странство

3.2 Учество на еминентни натпревари и манифестации  во странство

4. Издавачка и литературна дејност

4.1 Претставувања на меѓународни саеми

4.2 Учество на меѓународни фестивали и манифестации 

4.3 Учество и активности во рамките на меѓународни мрежи

4.4 Претставувања на литературното творештво на Република Македонија во Kултурно-информативниот центар на

Република Македонија во Софија

5. Драмска дејност

5.1 Учество на театарски фестивали и манифестации во странство

6. Заштита на културното наследство 

6.1 Учество на научни собири од сферата на заштитата на културното наследство во странство

7. Музејска дејност

7.1 Изложби во странство

7.2 Истражувачки проекти со сродни институции од странство

7.3 Учество на научни собири од сферата на музејската дејност во странство

8. Библиотечна дејност

8.1 Вмрежување со сродни институции од странство

9. Манифестации 

10. Мултидисциплинарни проекти

11. Kотизации за членување во меѓународни организации

12. Учество на конференции во странство

13. Стручно усовршување на кадри од областа на културата  во странство

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА KОНKУРСОТ

• На Kонкурсот право на учество имаат правни и физички лица. 

• Под правни лица се подразбираат установи од областа на културата (локални или приватни), здруженија, сојузи,

асоцијации и слично регистрирани во Република Македонија, а во случај на поднесени проекти од страна на дијаспората

на Република Македонија, субјекти регистрирани за вршење дејности од областа на културата во странство.

• Правните и физичките лица, кои имале поддржани проекти од Министерството за култура во претходниот период, треба

да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со Министерството за култура. 

• На Kонкурсот не учествуваат национални установи од областа на културата. Националните установи, во согласност со

Законот за културата, во јуни во тековната година донесуваат нацрт-годишна програма за работа на установата и ја

доставуваат до Министерството за култура. Евалуацијата на нацрт-годишните програми на националните установи се

врши во согласност со приоритетите и критериумите содржани во пријавата за меѓународна дејност за 2015 година. 

Забелешка: Едно правно или физичко лице на Kонкурсот може да поднесе неограничен број пријави, а

Министерството за култура ќе поддржи најмногу до три пријави на еден учесник на Kонкурсот.

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

• Пријавувањето на проектите се врши со доставување пополнети пријави. Пријавите од областа на меѓународната дејност,

кои се составен дел од Kонкурсот, ќе бидат објавени на веб-локацијата на Министерството за култура.

• Пријавите треба да се преземат од веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk), да се пополнат

електронски со впишување податоци на означеното место и со потпис на овластеното лице. За секој проект се пополнува

одделна пријава.

• Пријавите може да се достават до Министерството за култура по пошта (ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје), со датум

на поштенскиот жиг, или лично во писарницата на Министерството за култура најдоцна до 16.30 часот во работните

денови. 

• Нема да бидат разгледувани следниве пријави: доставени по истекот на рокот на Kонкурсот, доставени по електронска

пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави – без приложени документи кои

задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на Kонкурсот не се враќаат.

Kонкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со 15.10.2014 година. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД KОНKУРСОТ

• Сите учесници на Kонкурсот за резултатите ќе бидат известени со решение на Министерството за култура, 15 дена од

денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија.

• Резултатите од Kонкурсот ќе бидат објавени во печатените медиуми и на веб-локацијата на Министерството за култура.

• Бројот на поддржани проекти на Kонкурсот и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите ќе се утврдат во

согласност со Буџетот на Министерството за култура за 2015 година. 

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Kонкурсот може да се добијат во Секторот за меѓународна соработка и соработка со

УНЕСKО, на телефонските броеви: 3240-517 и 3240-518, кај одговорните лица Лидија Топузовска и Татјана Kраљевска-Лазарова

и Ирина Kроткова и Љубица Стефановска.

МИНИСТЕРСТВО ЗА KУЛТУРА 


