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На седницата одржана на ден 15 јули 2013 година, на Извршен одбор на 
Здружението Викимедија, Македонија, донесена е следнава: 
 
 
 

О Д Л У К А 
За аплицирање во фондацијата Викимедија  
заради спроведување на манифестацијата  

„Вики ги сака спомениците“ 2013 
 
 
Заради спроведување на манифестацијата „Вики ги сака спомениците“  се 
одобрува проектот под име:  „ВИКИ ГИ САКА СПОМЕНИЦИТЕ“, што е 
всушност конкурс за фотографија, подготвен од Кирил Симеоновски и Снежана 
Штрковска 
 
1. За потребите на проектот потребни се финансиски средства во висина од  
3.900 евра, распоредени на следниов начин: 
 
За награди: 
  

- Најдобри фотографии:  
• 1ва награда  = една  по 300 евра 
• 2ра награда  = една по 200 евра 
• 3та-5та награта = три по 100 евра 

- Најголем број различни фотографии: 
• 5 награди по 100 евра 
 
Вкупно за награди = 1300 евра 

 
За судии односно жири комисија (членовите дополнително ќе се избираат): 
    Чевторица по 100 евра = 400 евра 
 
За менаџмент: 

- изработка на видео туторијал = 100 евра 
- домејн, поставување на страница,  
      уредување и одржување на страницата =  200 евра 
- постојани маркетинг објави по нет = 200 евра 
- двајца водачи на проектот (од почеток до крај) = 2 х 500 евра = 1000 евра 

вкупно за менаџмент: 1500 евра 
 
За промотивен материјал: 

- Благодарници, пенкалца, маици, печатење на наградените фотографии во 
поголем формат, еден поголем постер за настанот, тефтерчиња со логото 
на Википедија = 400 евра 
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За катеринг: 
 - Коктел што ќе се служи по доделување на наградите = 300 евра 
 
За непредвидени трошоци = 100 евра. 
 
2. Кус опис на проектот: 
Опис на проектот: Се објавува јавен конкурс за фотографија на културно-
историски и други споменици и значајни објекти во Република Македонија. За 
таа цел се изработува посебна интернет страница, на која ќе бидат поставени 
условите за учество, наградите и рокот за пријавување на конкурсот. Човекот 
задолжен за видео-упатството (како се подига фотографија на Википедија) веќе 
го има подготвено видеото, кое се става на страницата на проектот, и на 
Википедија на соодветно место. Човекот задолжен за маркетинг објави на 
настанот активно го објавува линкот од страницата на разни места по интернет. 
По завршување на датумот за пријавување, жири комисијата (која е избрана во 
меѓувреме) се состанува и одлучува кому се доделуваат наградите. 
Завршната манифестација се одвива во Музеј на современа уметност (или 
слична институција), каде се доделуваат наградите, дипломите, и се одвива 
завршниот коктел. 
Двајцата водачи на проектот се задолжени да го водат, да договараат луѓе и 
простор и одговараат за успешно спроведување на проектот. 
 
Датуми на одржување на проектот:  
 
Објава на конкурсот – 15 август 2013,  
краен рок за пријавување на фотографии – септември 2013,  
објавување и доделување на наградите – октомври 2013. 
 
Забелешка: Точните датуми ќе се определат откако ќе бидеме позитивно 
известени дека се добиени средствата за финансирање на проектот. 
 
3. Оваа Одлука стапува во сила веднаш, а проект ќе се реализира доколку биде 
финансики поддржан од фондацијата Викимедија. 
 
 
Датум: 
15 јули 2013 година 

Извршен одбор на Викимедија, Македонија, 
гласаа четворица од петте члена, и тоа: 

     
1. Кирил Симеоновски  
 
2. Игор Кузмановски 

 
3. Милош Столиќ  

 
4. Снежана Штрковска   
 


