Врз основа на член член 23, а во врска со член 11 став 1 алинеја 15 од
Статуот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија на
седницата одржана на 27 .05. 2019 го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
зa финансиска подршка за потикнување на издавачката
дејност и творештво
Член 1
Со овој правилник се уредува финансиската подршка, начинот и
постапката на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија (во
натамошниот текст:СЗПМ ) за потикнување на издавачката дејност и
творештво во интерес на СЗПМ и неговото членство.
Член 2
Потикнување на издавачката дејност има за цел исполнување нa
следните цели, и тоа:
- развој и унапредување на творештвото во третата животна доба;
- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното
наследство;
- поттикнување и афирмирање на културните различности,
континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што
се од интерес на луѓето од третата доба;
- афирмирање и поддршка на уметници и автори-пензионери;
- поддршка и развивање на традиционалните културни вредности;
одбележување јубилејни настани и значајни датуми;
- учество на меѓународни фестивали;
- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;
Член 3
Целите од член 2 на овој правилник ќе се остваруваат преку разни
облици и форми на културно-уметнички и забавни дејности и тоа:
пишување на романи, стихозбирки, монографии, публицистички книги,
зборници и друго, што обработуваат теми од животот на третото доба,
изложби на уметничко творештво на пензионерите (ликовни, вајарски,
ракотворби, фотографии и сл.), творење од областа на драмската
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уметност, учество на музички и драмски фестивали во земјата и во
странство и друго.
Член 4
Проектите од драмски и други сценски форми на изразување со кои
здруженијата на пензионери може да конкурираат за финансиска
подршка е потребно да ги исполнуваат следните услови и тоа:
- проектот да биде дел од програмата на здружението за соодветната
година;
- содржината на проектот да биде поврзана со животот на луѓето од
третата доба;
- да не се повторуваат содржини на нумери изведени во претходната
година;
- проектот освен во седиштето на здружението да има најмалку две
изведби на други настани во други здруженија.
Член 5
Проектите со литературни пројави на творци пензионери членки на
здруженијата на пензионери треба да ги исполнуваат следните услови:
•

Проектот (литературно дело) да биде издадено во претходната
или во тековната година;

•

Проектот да биде дел од програмата на здружението за
соодветната година;

•

Проектот да биде финансиски подржан и од здружението;

•

Проектот (делото) да е издадено од регистриран издавач;

•

Приоритет ќе имаат дела чија содржина е поврзана со животот на
луѓето од третата доба;
Член 6

•

Здруженијата на пензионери на огласот за финансиска подршка
поднесуваат писмена пријава која ги содржи следните елементи:

•

Име на проектот, насловот на литературното дело;

•

Кај драмските, хорските и сл.проекти, број на учесници и местата
каде надвор од седиштето се изведени или ќе се изведат најмалку
две изведби;
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•

Кај регионалните проекти, име на здружението домаќин и име на
учесниците;
Член 7

Книжевно творештво и другите проекти ќе бидат подржани на
македонски јазик и на јазиците на заедниците;
Член 8
За дела на автори со прво издание задолжителни се две (2) рецензии, а
за дела на автори со повеќе издадени книжевни дела, задолжителна е
една (1) рецензија;
Член 9
Барањето за одобрување на финансиска подршка согласно овој
правилник се поднесува со уредно пополнета пријава во која е
составен дел на овој правилник ( прилог 1)
Барањата се поднесуваат во електронска или печатена форма до
Стручната служба на СЗПМ.
За книжевни дела со пријавата се доставува најмалку 30% од делото,
во печатена или во електронска форма, а делата издадени во
претходната година се доставуваат во цели во печатена форма.
Член 10
За сите други проекти се поднесува програма и стручно мислење за
оправданост;
Член 11
Со барањето се поднесува финансиска конструкција на проектот и
износот на бараните средства;
• романи: 15 000 - 25 000 денари (во зависност од бројот на
страници и рецензиите)
• монографии, публицистички книги, зборници и друго од 15 000 20 000 денари (во зависност од бројот на страници и рецензиите)
• стихозбирки и збирки раскази: 8 000 - 10 000 денари (во зависност
од број на страници и рецензиите)
• изложби на уметничко творештво на пензионерите (ликовни,
вајарски, ракотворби, фотографии и сл.) од 10 000 - 15 000 денари
(во зависност од бројот на учесници и стручното мислење)
• творење од областа на драмската дејност од 20 000 – 25 000
денари (во зависност од бројот на учесници и стручното мислење)
• учество на музички и драмски фестивали во земјата и во
странство и друго од 10 000 - 15 000 денари (во зависност од
бројот на учесници и стручното мислење).
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Член 12
Финансиска подршка според овoj првилник барателот може да добие
по истек на три години од претходната остварена финансиска подршка.
Член 13
Од објавените дела подржани од СЗПМ барателот има обврска да
отстапи 10 примероци од кои половина се отстапуваат на здружението
кое го подржало проектот.
Набавена литература од секаков вид,по друг основ,СЗПМ по два
примероци отстапува и на здруженија на пензионери- членки на СЗПМ,
со приоритет на помалите здруженија.
Член 14
За одобрување на средства согласно овој правилник по објавениот оглас
се поднесува уредно пополнета пријава во определениот рок од 15
денови по завршување на огласотво 2 примерока.
Член 15
По поднесените барања по предлог на комисијата, одлучува Извршниот
одбор на СЗПМ.
При еднакви услови приоритет имаат кандидатите кои прв пат
учествуваат на огласот.
Член 16
Административнo- техничкита работа за комисијата на овој правилник
ги врши стручната службата на СЗПМ.
Член 17
Резултатите по огласот за одобрување на финансиска подршка ќе бидат
објавени во весниокот “Пензиoнер плус” и WEB страницaта на СЗПМ
Член 18
Со овој правилник престанува да важи Одлуката за политика за подршка
на манифестации од областа на културата што ги организираат
здруженијата бр. 02-02/453/1 од 29 март 2013 година.
Член 19
Овој правилник влегува во сила од денот на донесувањето.
Бр. 27. 05. 2019 година
Скопје

Извршен одбор на СЗПМ
Претседател
Станка Трајкова
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