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Врз основа на  член 19 став  1 алинеја 1 од Законот за  државните
награди („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/06, 54/07, 74/12
,  99/18 и 98/19) и Правилникот за работа на Одборот за доделување на
државната  награда „„Мето  Јовановски“ бр.  17-11997/1  од  12.10.  2021
година,  Министерството за култура распишува 

КОНКУРС 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА
ДИПЛОМА И ПЛАКЕТА ЗА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МЕТО

ЈОВАНОВСКИ”

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ НА КОНКУРСОТ

1.  Набавувач  на  предметот  на  Конкурсот  е  Министерството  за
култура  на  Република  Северна Македонија  (во  натамошниот  текст:
набавувач).

2.  Предмет  на  Конкурсот  -  Изработка  на  идејно  ликовно-графичко
решение за диплома и плакета за државната награда „Мето Јовановски”.

3.  Опис  на  ликовно-графичкото  решение: Со  државната  награда
„Мето  Јовановски”.  се   оддава   највисоко  признание  за  долгогодишни
остварувања во областа на промоцијата, заштитата и унапредувањето на
човековите права.

Дипломата и плакетата се пишуваат на македонски јазик и неговото
кирилско писмо 

II. УСЛОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСОТ 

4. Идејното ликовно-графичко решение за диплома и за плакета за
државната  награда   „Мето  Јовановски” треба  да  ги  има  следниве
карактеристики:

- за дипломата:

а)  да  ги  содржи:  „називот  на  наградата,  име  и  презиме/назив  на
добитникот/добитниците,  наслов  на  остварувањето  и  назив  на  областа,
подрачјето, дејноста во која е постигнато остварувањето.  Дипломата се
заверува со сув печат, со грбот на Република Северна Македонија - Одбор
за  доделување  на  државната  награда  „Мето  Јовановски” и  таа  се
потпишува од претседателот на Одборот”;

б) дипломата е со димензии: висина 40 см и ширина 28 см;
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- за плакетата:

а)  содржи ликовно  решение и  најосновни елементи од текстот  на
дипломата;

б) плакетата е со димензии 7,5 х 7,5 см.

Дипломата и плакетата треба да го содржат истиот ликовен мотив.

- Авторите на идејните  ликовно-графички решенија за диплома и за
плакета на државната награда „Мето Јовановски” се слободни во нивното
изразување. Ликовно-графичкото решение треба да ја одразува суштината
на  државната  награда  „Мето  Јовановски”  и  нејзиниот  опис  наведен  во
точката 3. 

- Испратените идејни ликовно-графички решенија треба да бидат во
дигитална  и  во  печатена  форма  или  друг  тип  графичка  форма  1:1,  со
прилог текстуално образложение за идејниот концепт. 

-  Идејното  решение  треба  да  биде  оригинално  и  досега
неупотребувано. 

III. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

5. Конкурсот е јавен и анонимен за учесниците. Право на учество на
Конкурсот имаат сите правни и физички лица.

IV.  НАЧИН  НА  ДОСТАВУВАЊЕ  И  РОК  ЗА  ПОДНЕСУВАЊЕ  НА
МАТЕРИЈАЛИТЕ 

6. Во непроѕирна и запечатена обвивка, обезбедена од оштетување
при  транспорт,  со  натпис  Конкурс  за  изработка  на  идејно  ликовно-
графичко решение за диплома и за плакета за државната награда  „Мето
Јовановски”, со јасно напишана препорака:  „Не отворај!“ и обележан со
шифра (пет симболи, букви или броеви или комбинација), треба да бидат
содржани:  

1. Посебен затворен коверт за Конкурсниот труд (идејно/и ликовно/и-
графичко/и решение/ја) доставен  во дигитална и во печатена форма, со
натпис  Конкурс  за  изработка  на  идејно  ликовно-графичко  решение  за
диплома и за плакета за државната награда  „Мето Јовановски”,  со јасно
напишана препорака: „Не отворај!“ и обележан со истата шифра и 

2.  Посебен  затворен  коверт  за  податоци  за  авторот  (улица,  број,
место, град, телефон за контакт и е-адреса) со јасно напишана препорака:
„Не отворај!“ и обележан со истата шифра.
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7. Конкурсот трае од 1.11..2021 до 10.11.2021 година, односно
краен  рок  за  доставување  на  конкурсните  трудови  е  10 ноември
2021 година до 12:00 часот во архивата на Министерството за култура
или  по  пошта  на  адреса:  улица  „Ѓуро   Ѓаковиќ“  бр.  61,  Скопје.  Со
доставувањето на конкурсниот труд во/до Министерството за култура, се
смета дека секој учесник ги прифаќа пропозициите од Конкурсот. 

V. НАГРАДИ И ОТКУП НА КОНКУРСОТ

8. Оценувањето на трудовите ќе го врши жири-комисија врз основа на
условите и карактеристиките на овој Конкурс: 

9.   На  Конкурсот  ќе  се  доделат  една  награда  и  еден  откуп  во
следниве нето-износи:

- награда _______________40.000,00 денари;

- откуп __________      20.000,00 денари.

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

10.  Трудовите  кои  не  ги  содржат  сите  елементи  опишани  во
поглавјето  II.  УСЛОВИ  И  КАРАКТЕРИСТИКИ  НА  КОНКУРСОТ  и  во
поглавјето IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА
ИДЕЈНИТЕ  РЕШЕНИЈА,  односно  се  некомплетни,  ненавремено  и
несоодветно  доставени,  нема  да  бидат  предмет  на  разгледување  на
комисијата.  Жири-комисијата  ќе  го  изврши  оценувањето  и  ќе  ги  објави
резултатите од Конкурсот во рок од 10 дена од денот на завршување на
Конкурсот. Конкурсните трудови не се враќаат.

11. Министерството за култура ќе го откупи трудот кој ќе ги задоволи
пропозициите  на  Конкурсот  во  целост  и  ќе  склучи  авторски  договор  за
користење на делото, односно за пренос на авторските права неопходни за
натамошно користење на делото. Откупот, истовремено, ќе претставува и
авторски надомест за отстапените права за користење на делото, што ќе
бидат уредени со договор. 

        VII. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

12. За дополнителни појаснувања, сите заинтересирани може да се
обратат  кај  одговорниот  државен  службеник  во  Министерството  за
култура, Шемси Мемиши и Феми Адеми на телефонскиот број 02  3 207- 438

 Министерството за култура


