
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

КОНКУРС 
ЗА ИДЕЈНИ И ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ РЕШЕНИЈА 

НА ИЗГЛЕДОТ НА КНИЖНИТЕ АПОЕНИ ОД 200 И 2000 ДЕНАРИ 
 
 

 1. Предмет на конкурсот претставува креирање идејни и ликовно-графички 
решенија за изгледот на предните (аверсните) и задните (реверсните) страни на два 
апоена на книжни пари со номинална вредност од 200 денари и 2000 денари. 
 
           2. Идејните решенија треба да се изработат за двата апоена и треба да 
претставуваат современ и оригинален ликовно-графички израз којшто ќе содржи знаци 
или симболи на државноста на Република Македонија и во себе да вклучуваат елементи 
од историското, културното, уметничкото и/или природното богатство на Република 
Македонија, одразувајќи ги на автентичен начин белезите на минатите или сегашните 
техничко-технолошки, научни, културни, архитектонски или уметнички достигнувања и 
придобивки коишто се автохтоно обележје на македонското демократско и мултикултурно 
општество.   
 
 Ликовно-графичките решенија за двата апоена треба да се вклопат тематски и 
естетски во постоечкото издание на книжните пари во оптек во Република Македонија, 
образувајќи конститутивен елемент од една концептуално хомогена целина. 
 
           Кон ликовно-графичките решенија треба да биде приложен и текстуален опис на 
нивната содржина. 
  
 3. Ликовно-графичките решенија за аверсите, односно реверсите на апоените од 
200 и 2000 денари, на соодветен начин и место, треба да ги содржат и следниве 
елементи: 
 

- текст: „Народна банка на Република Македонија“, 
- сериски број на банкнотата којшто треба да содржи 6 бројки и 2 букви и да биде   
  запишан на 2 места за апоенот од 200 денари, односно 7 бројки и 2 букви за   
  апоенот од 2000 денари, 
- текст: „гувернер“, со предвидено место за потпис, 
- датум и место (Скопје) на издавање на парите, 
- на 2 до 5 места  на аверсната и на реверсната страна на парите, со бројки да 
биде означена номиналната вредност на апоенот, при што едната ознака треба да 
биде изработена со впечатливо големи бројки, а на по едно место од двете страни 
на апоенот, треба да бидат означени со зборови износот и името на паричната 
единица. 



 
 4. Боите и тоновите употребени за креирање на предлог-решенијата треба да 
поседуваат идентични колорни карактеристики како оние што би се употребиле и за 
конечното решение. 
 
 5. Предлог-решенијата за аверсите и реверсите треба да бидат поединечно 
изработени во димензии од 146 мм х 70 мм за апоенот од 200 денари, односно во 
димензии од 155 мм х 70 мм за апоенот од 2000 денари и треба да се достават во 
хартиена форма, еднострано поставени на каширана подлога со дебелина од 3 до 6 мм и 
фиксирани на две засебни, цврсти бели подлоги (една за апоенот од 200 и една за 
апоенот од 2000 денари), секоја со димензии од 250 мм (ширина) х 220 мм (висина). 
Потребно е приложените решенија да се достават и во скенирана испечатена копија со 
поединечни димензии од 292 мм х 140 мм за апоенот од 200 денари, односно од 310 мм х 
140 мм за апоенот од 2000 денари, коишто исто така треба да се еднострано поставени на 
каширана подлога со дебелина од 3 до 6 мм и фиксирани на две засебни, цврсти бели 
подлоги (една за апоенот од 200 и една за апоенот од 2000 денари), секоја со димензии 
од 700 мм (ширина) х 290 мм (висина). 
 
 Предлозите треба да се достават и во електронска форма (пдф) на ЦД. 
 
 6. Конкурсните материјали и целата кореспонденција поврзана со Конкурсот се 
доставуваат на македонски јазик и кирилско писмо. 
 
 7. Конкурсот е јавен и анонимен. Секој од учесниците има право да учествува со 
по еден предлог за двата апоена, односно има право да достави 4 засебни ликовни 
решенија. 
 
 8. Конкурсните трудови со идејните решенија се доставуваат во затворена обвивка 
врз која треба да се напише „Конкурс бр.  083/07/2013“ и шифра од максимум пет знаци 
(букви или броеви), како и назнака „Не отворај!“. Потребно е секој од прилозите да се 
означи со реден број во долниот десен агол и со истата шифра во горниот десен агол. Со 
идејното решение треба да се приложи и список на прилозите со редниот број. 
Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен плик приложен во трудот 
со назнака „Автор“ и назначен со истата шифра. Податоците за адресата на која треба да 
се врати неприфатениот труд треба да се наведат во посебен затворен плик со назнака 
„Адреса за враќање на трудот“, којшто исто така треба да е назначен со истата шифра. 
  
 9. Предлозите ги оценува Жири-комисија, којашто ќе изврши квалитативно 
оценување на добиените идејни решенија. Советот на Народната банка на Република 
Македонија, врз основа на извештајот од Жири-комисијата, ќе ја донесе конечната одлука 
за избор на идејни и ликовно-графички решенија за двата апоена.  
 

10. Најдобрите идејни ликовни решенија ќе бидат рангирани и ќе бидат парично 
наградени на следниов начин:  
 

- I награда (и парична награда во висина од 240 000 денари)  
- II награда (и парична награда во висина од 200 000 денари) 
- III награда (и парична награда во висина од 160 000 денари) 



 
 Покрај наградите, ќе бидат доделени уште три откупни награди со поединечен 
износ од по 60 000 денари.  
   
 Жири-комисијата го задржува правото да не додели награди на Конкурсот, ако 
смета дека предложените решенија не ги задоволуваат бараните карактеристики.  
 
          11. Со авторите на наградените и откупените трудови, Народната банка на 
Република Македонија ќе склучи авторски договори за откуп на правата на делата, 
односно за пренос на авторските права неопходни за нивно натамошно користење од 
страна на Народната банка на Република Македонија.  
 
          Наградените и откупените идејни решенија стануваат сопственост на Народната 
банка на Република Македонија. 
 
  
 12.  Краен рок за предавање на конкурсните трудови е 25 септември 2013 год. до 
16.00 часот по локално време, во Архивата на Народната банка на Република Македонија. 
За конкурсните трудови испратени по пошта, важи датумот и часот на денот на 
испраќањето. 
 
 13. За дополнителни информации може да се обратите секој работен ден од 10.00 
до 16.00 часот на тел.: 02 3108 475  кај лицето Мишо Груевски. 
 
         

         


