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ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРС 
„ПРЕКУГРАНИЧНО НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“ 

 
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
АДВИСЕНТ ДООЕЛ Скопје во соработка со Општина Неготино, објавува конкурс за избор на 
најдобари фотографии подготвени од страна на учениците од средните училишта во 
Општина Неготино, Република Северна Македонија и Општина Алмопиa, Република Грција 
на тема „ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“. 
Целта на конкурсот е да се поттикне креативноста кај учениците во насока на  зголемување 
на општата јавна свест за значењето на водата, заштитата на природните ресурси и 
оджрливоста на животната средина. 
Конкурсот се организира во рамките на проектот ,,Заштита на водните ресурси со 
намалување на човековото влијание врз животната средина (”wa-mbrella). Проектот е 
финансиран во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 
2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece –Republic of North Macedonia”. 
Водечки партнер на проектот e  општина Алмопиа, Грција. Општина Неготино е  Партнер 2, 
Партнер 3 е Општинското Претпријатие за водовод и канализација на Алмопиа, Грцијa и 
партнер 4  е  ЈП ,,Комуналец“, Неготино.  
 

2. ПРОГРАМА И КРИТЕРИУМИ НА КОНКУРСОТ 
 

2.1  Учество на конкурсот 
Право на учество имаат сите ученици кои посетуваат настава во средните училишта во 
општина Неготино и општина Алмопиа. Максималниот број на разгледувани и оценувани 
фотографии за средните училишта ќе изнесува вкупно 50 за двете општини и истите ќе 
бидат прифатени за разгледување според редоследот на нивно пристигнување во архивата 
на Адвисент ДООЕЛ Скопје. 
Доколку бројот на пристигнати фотографии го достигнат бројот на максимален број 
оценувани фотографии додека се уште трае конкурсот, АДВИСЕНТ ДООЕЛ Скопје ќе ги 
извести сите учесници со испраќање на емаил порака дека е пополнет максималниот број на 
фотографии кои ќе бидат разгледувани и оценувани.  

*ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕСТВО ВО КАТЕГОРИЈА „ФОТОГРАФИЈА“ 
 

 На конкурсот учениците треба да учествуваат индивидуално со доставување на една 
фотографија на тема „ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“. 

 Фотографијата треба да биде направена во регионот на општина Неготино/Алмопиа 
и да соодветствува на темата на конкурсот. Тема на фотографијата може да биде се 
што претставува природна убавина, пејсаж или специфика на регионите. 

 Фотографијата треба да биде во оригинална форма (необработена) и без 
фотомонтажа и да содржи информации за локацијата каде е направена на 
македонски јазик. 
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 Податоците за авторот (име и презиме на ученикот, училиште и година на 
образование) се анонимни и истите треба да се достават во затворен внатрешен 
коверт на кој на надворешната страна на ковертот ќе биде напишано: шифрата на 
авторот и училиштето. Податоци за авторот ( име, презиме, клас и училиште) 
треба да се затворени во внатрешниот коверт. 

 Фотографијата во развиена форма со димензии 13 x 18 cm, заедно со внатрешниот 
коверт треба да се испрати во затворен надворешен коверт кој ќе ја содржи 
ШИФРАТА на учесникот и име на училиштето, со назнака „За конкурс – 
“ФОТОГРАФИЈА“ – Да не се отвара пред сесијата за отварање на конкурсот“ на 
следната адреса: Адвисент ДООЕЛ Скопје, ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 116-
1/18, Скопје, Република Северна Македонија, најдоцна до 5 декември 2019 година. 
 

2.2 Времетраење на конкурсот 
Конкурсот се отвара на 11 ноември и трае до 5 декември 2019 година. 
За сите прашања поврзани со конкурсот Ве молиме контактирајте не на следната е-маил 
адреса:  projectwambrella@gmail.com најдоцна до 29 ноември 2019 година. 
 
2.3 Разгледување на фотографиите 
Доставените фотографии ќе бидат разгледани и оценети од страна на комисија во состав: 
 

 Претставници на организаторите на конкурсот (Адвисент и Општина Неготино); 
 Претставник на средното училиште од Република Северна Македонија, учесник на 

Конкурсот. 
 

2.4  Дисквалификација 
Од понатамошната постапка на оценување ќе бидат исклучени сите фотографии за кои 
комисијата ќе утврди дека се пристигната по крајниот рок за доставување. 
 
2.5 Награди 
За трите најдобри фотографии ќе следува награда која ќе биде обезбедена во опрема за 
лична употреба на учениците и истата ќе биде во вредност од: 
 

 300 евра во денарска противвредност за освоено прво место 
 200 евра во денарска противвредност за освоено второ место 
 100 евра во денарска противвредност за освоено трето место 

 
2.6 Резултати од конкурсот 
Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени најдоцна до 12 декември 2019 година на веб 
страната на Општина Неготино www.negotino.gov.mk и Општина Алмопиа 
www.dimosalmopias.gov.gr 
Свечено доделување на наградите ќе биде организирано од страна на АДВИСЕНТ ДООЕЛ 
Скопје во втората половина од месец Декември 2019 година во Неготино. 
 
2.7 Завршни одредби 
Фотографиите кои учествуваат на конкурсот треба да не биле претходно објавени или 
изложени. Со испраќањето и учеството на конкурсот, авторот ги отстапува авторските 
права на Проектот ,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз 
животната средина (”wa-mbrella), со што проектот стекнува право да ги користи, објавува и 
печати за свои потреби. 
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