
Врз основа на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година, Програмата  за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2017 
година, Програмата за урбано планирање на Општина Карпош за 2017 година, 
Потпрограма за уредување на градежно земјиште ф-20, ставка 481- градежни 
објекти, потставка -481 130 - реконструкција на станбени објекти, Општина Карпош 
го објавува следниот: 
 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СОПСТВЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНИ  

СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 
ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДОТРАЕНИ КРОВНИ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ 

ТАБЛИ СО РЕБРАСТ ПОЦИНКУВАН 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 дотраени кровни покривачи од азбест цементни табли  со ребраст поцинкуван 
пластифициран лим на индивидуалните станбени објекти. 
  1.2 Општина Карпош за индивидуалните станбени објекти ќе обезбеди ребраст 
поцинкуван пластифициран лим со д=0,55мм за целата покривна површина, 
комплет шрафови со капи и гумици, ПВЦ фолија за парни брани, ветробрански 
лајсни, опшивки на оџак или вентилација и чешел за спој на лимот-слеме. 
 
2.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК  
 

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани сопственици на 
индивидуални станбени објекти кои имаат кровни покривачи од азбест цементни 
табли од подрачјето на Општина Карпош.  

 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 
 Барањето, согласно предметот на јавниот повик, треба да ја содржи следната 
документација: 
 -Лична карта или извод од матична книга на родените, 
-Доказ за старост на индивидуалниот објект (копија од Одобрени за градба, копија 
од Договор за купопродажба или сл.), 
-Писмена согласност-Изјава 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, 
- Писмена согласност-Изјава заверена на Нотар од сопственици на индивидуални 
станбени објекти со која ќе се изјаснат дека се подготвени да ги покријат 
трошоците за поставување на снегобрани, 
-Потпишан Договор со избраниот најпововлен понудувач, 



-За индивидуални објекти со површина до 300 м2 изведувачот на кровната 
конструкција е должен да обезбеди Изјава заверена на Нотар дека изведената 
состојба е во согласност со пропишаните стандарди, 
-За индивидуални објекти со површина над 300 м2 потребно е да се обезбеди 
надзорен инженер-Надзор. 
 

 
 
4.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 
 
4.1.Заинтересираните сопственици на индивидуални станбени објекти ја 
поднесуваат документацијата заедно со пријава-барање на пропишан образец кој 
можат да го подигнат во барака 2 на ул. Радика (во рамките на ООУ Лазо Трповски) 
Општина Карпош или истито да го симнат од официјалната веб страна на 
Општина Карпош:www.karpos.gov.mk. 
 
5.РОК, АДРЕСА И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА 
 
5.1.Пријавите можат да се достават во рок од 30 дена од 17.03.2017 година, денот на 
објавување на огласот. 
 
5.2.Пријавите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на Општина 
Карпош на ул.Радика бр. 9.- Скопје 1000, во барака 2.  
 
 
 
Број. ___________ 
 16.03.2017 год                                                                                     Општина Карпош 
 
 


