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Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме на интересот за учество на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во 
подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 
година. Пополнетиот образец (заедно со прилозите, доколку ги има) доставете го до 
Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија, електронски на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со 
назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2021, до 23.9.2020 година. Со доставување на образецот 
потврдувате дека се согласувате вашата иницијатива да биде објавена на веб страницата 
www.nvosorabotka.gov.mk. 
 

Општи податоци за здружението / фондацијата 

 
Име на здружението/фондацијата: Здружение на уметници Македонски центар na 

Интернационален театарски институт  /ПРОДУКЦИЈА, Скопје  

 

ЕМБС (матичен број на правниот субјект според податоците во Централен регистар):              

6671861/4032011512171 

            

Седиште и адреса (улица, број, општина): Бул.АСНОМ 20/2/28, 1000 Скопје   

Застапник: вонреден професор д-р Иванка Апостолова  

Веб страница: 

URL. https://www.iti-worldwide.org/macedonia.html 

Facebook. https://www.facebook.com/pg/MacedonianCenterofInternationalTheaterInstitute/photos

/?tab=albums   

Facebook. https://www.facebook.com/PersonalFuturismPublicPolitics/  

Facebook. https://www.facebook.com/ProdukcijaMacedonianCenterITI/  

YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCdiN20fUtY067-_TWkeJMbQ 

 

Електронска пошта (e-mail): macedoniancenterofiti@gmail.com, produkcijaskopje@gmail.com 

Телефонски број за контакт: 075 288 143  

Лице за контакт: Иванка Апостолова  

 
Предлог- иницијатива 

за  годишна Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија 
за 2021  година 
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Наслов на иницијативата:  Имплементирање на новиот закон и стратегија за култура  

 
Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата 

на Република Северна Македонија) 

Култура, местото и улогата на невладините организации во секторот – култура.  

 
Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на 

Република Северна Македонија) 

Подобрување и дефинирање (стабилизирање) на културните политики во Р.Северна 

Македонија 

 
НППА (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и 

подрачје) 

Достапност до можноста и процедурите за постигнување Цивилно-јавно партнерство во 

културата.  

Образложение: (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на 

уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната 

управа) 

Новиот закон за култура инициран во 2017/2018 г. потоа разработен и не активиран.  

Новата стратегија за култура иницирана во 2017 / 2018 г. потоа разработена но не активирана 

и имплементирана. 

Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата) 

Разгледување на пречките и прашањето зошто истите не се имплементираат?   

Финансиски импликации: (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски 

импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?) 

Не.  

Прилози (со наведување на авторот на документот): 

Без прилози.  

 

          

21.09.2020 година  

Потпис на застапникот 
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Потпис на застапникот 

       

М.П.  


