
 
Врз основа на Буџетот на Општина Карпош за 2016 година, Програма за урбано 
планирање на Општина Карпош за 2016 година, Подпрограма  за уредување на 
градежно земјиште Ф-20, ставка 481 – градежни објекти, потставка – 481 130 – 
реконструкција  на станбени  објекти, а според Програмата  за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2016 година, Општина Карпош го 
објавува следниот: 
 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СОПСТВЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНИ 

СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ 
НА КРОВНИТЕ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ТАБЛИ СО РЕБРАСТ 

ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ 
 
1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
 
1.1.Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани сопственици на 
индивидуални станбени објекти од подрачјето на Општина Карпош за заменување на 
кровните покривачи од азбест цементните табли со пластифициран ребраст лим на 
индивидуалните станбени објекти. 
 
  1.2 Општина Карпош за индивидуалните станбени објекти ќе обезбеди ребраст 
пластифициран лим  со д=0,55мм за целата покривна површина, комплет шрафови со 
капи и гумици, согласно прописите  за јавните набавки. 
 
2.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК  
 

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересираните сопственици на 
индивидуални станбени објекти од подрачјето на Општина Карпош. 

 
3. УСЛОВИ ЗА ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 

- Сопствениците на индивидуални станбени објекти да се најмалку 20 (дваесет) 
години жители на Општина Карпош; 

- Писмена согласност од Сопствениците на индивидуални станбени објекти со 
која сопствениците ќе се изјаснат дека се подготвени да ги покријат трошоците 
за работна рака за замената на кровниот покривач; 

- Сопствениците на индивидуални станбени објекти да достават премер 
пресметка  

- Кровната конструкција ја финансираат Сопствениците на индивидуални 
станбени објекти заедно со изолацијата. 

 
 
 
 
 
 
 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕД НА ПРВЕНСТВО 
 
Изборот на пријавените објекти ќе се врши врз основа на бодирање според следните 
критериуми: 
 

1. Година на старост на објектот: 

 За секоја година на старост на објектот - 1 бод 
2. Членови кои живеат во индивидуалниот станбен објект: 

 За секој член над 18 години се добива - 1 бод 



 За секој член под 18 години се добива - 2 бода 
3. Социјален статус на сопствениците на  индивидуалниот станбен објект: 

 За секој член пензионер се добива - 1 бод 

 За секој невработен член се добива - 1 бод 

 За секој член со посебни потреби се добива – 1 бод 
4. Материјален статус на сопствениците на  индивидуалниот станбен објект: 

 Вкупно приходи до 27.000,00 денари се добива - 1 бод 

 Вкупно приходи до 21.000,00 се добива - 1,5 бода 
 Вкупно приходи до 16.000,00 се добива - 2 бода 

5. Состојба на кровната конструкција (степен на прокиснување) 

 Комисија од увид на лице место ќе ја утврди состојбата на кровната 
конструкција – од 5 бода до 20 бода 

 
4.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 
 
4.1.Заинтересираните сопственици на индивидуални станбени објекти поднесуваат 
пријава на пропишан образец кој можат да го подигнат во барака 2 на ул. Радика (во 
рамките на ООУ Лазо Трповски) , Општина Карпош  
4.2.Кон пријавата се доставува следната документација: 
- Доказ за старост на индивидуалниот објект (копија од Одобрение за градба, копија од 
Договор за купопродажба или сл.);  
- Писмена согласност заверена на нотар од сопственици на индивидуални станбени 
објекти со која ќе се изјаснат дека се подготвени да ги покријат трошоците за работна 
рака за замената на кровниот покривач. 
- Дополнителни документи[u1] ( за индивидуални станбени објекти ) : 
*   Лична карта или извод од матична книга на родени 
*   Потврда од Агенција за вработување за невработени лица 
* Потврда од Меѓуопштински Центар за социјални грижи на Град Скопје ( за лица со 
посебни потреби) 
*  Доказ од Управа за јавни приходи за вкупен приход на сопствениците на 
индивидуалниот објект 
 
 
5.РОК, АДРЕСА И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА 
 
5.1.Пријавите можат да се достават во рок од 20 дена од денот на објавување на 
огласот. 
 
5.2.Пријавите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на Општина 
Карпош, со седиште на ул.Радика бр. 9.- Скопје, во барака 2.  
 
6.Целокупната постапка за јавниот повик за пријавување на заинтересирани 
сопственици на индивидуални станбени објекти од подрачјето на Општина Карпош за 
заменување на кровните покривачи од азбест цементни табли со ребраст 
пластифициран лим ќе ја води Комисија формирана од Градоначалникот на Општина 
Карпош 
 
 
 
Број. ___________ 
12.04.2016 год                                                                                     Општина Карпош 


