
 

 

И Н Т Е Р Е Н   К О Н К У Р С 

за распределба на средствата за културни и спортски активности на  

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година 

 

 

1. Учесници во културните и спортските активности, кои финансиски ги помага 

Универзитетот, се студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

2. Спортските и културните активности, како и доделените финансиски средства 

треба да се реализираат до крајот на учебната 2016/2017 година. 

3. Дел од приходите остварени од уплатените средства на студентите на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за информативни, информатички, 

културни, спортски и други активности ќе се распределуваат врз основа на доставена 

програма на субјектите која ќе добие приоритет, и тоа: 

• одделно за проектите од областа на културата;  

• одделно за проектите од областа на спортот. 

 

4. Сите проекти што ќе конкурираат треба да бидат организирани на ниво на 

универзитетски активности, а не во рамките на еден факултет.  

Предност за доделување средства во областа на спортот ќе имаат лига-

натпреварите. 

5. Право да се јават на конкурсот, како организатори на проектите од областа на 

спортот и културата, имаат факултетите и организациите на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј” во Скопје формирани согласно со закон (универзитетски организации). 

6. Нема да бидат финансирани паралелно организирани исти спортски или 

културни активности.  

7. Со пријавата на конкурсот се доставува и: 

• доказ дека субјектот е универзитетска организација што се докажува со 

доставување на: тековна состојба од Централниот регистар на РМ, статут и 

годишна програма за работа; 

• Програма за потреба од средствата за културни или спортски активности со 

табеларен преглед за: 

� називот на активноста што се организира; 

� термините за одржување на активноста; 
� вкупниот број на учесници; 

� местото на одржување на активноста; 
� за секоја активност посебно: спецификација за висината на потребните 

финансиски средства по ставки и вкупно потребни средства; 

� предвидената динамика на трошење на средствата; 
� назив, адреса и контакт со апликантот. 

 8. Корисниците на средствата се должни да ги трошат средствата наменски за 

одобрените спортски или културни активности. 

 9. Корисниците на средствата се должни до Универзитетот да доставуваат 

периодичен и завршен извештај за потрошените средства, во зависност од динамиката 

на реализацијата на програмата. 

 10. Извештајот од точка 9 од овој интерен конкурс се доставува веднаш по 

законскиот рок за поднесување годишни пресметки на правните лица а во него треба да 

бидат искажани: 



• направените трошоци по ставки,  

• други елементи како доказ за наменско трошење на средствата. 

 11. Субјектите на кои им се доделени средства се должни да ги почитуваат 

сугестиите и препораките на Комисијата за култура и спорт.   

12. Реализацијата на овој Конкурс ќе биде во согласност со одредбите од 

Правилникот за распределба на средствата за информативни, информатички, културни, 

спортски и други активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

 13. Конкурсот се објавува на 6.12.2016 година и трае 15 дена од сметано од денот 

на објавувањето.  

  

Потребните документи за учество на Конкурсот се доставуваат до Ректоратот на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, бул. Гоце Делчев бр. 9, Скопје. 
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