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Врз основа на член 22, став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2018 година, делII.Програмски 
активсноти, точка 7.Хорски натпревар меѓу училиштата („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр. 18/2017, 04/2018), како и врз основа на Одлуката за  додлеување на финансиски средства на 
менторите на хоровите од општинските основни училишта за „Хорски натпревар меѓу училиштата“ 
во учебната 2017/2017 година бр. 09–3199/16 од 23.04.2018 („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр. 04/2018), Општина Карпош распишува 
 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на жири комисија (волонтери) за наградување на менторите на хоровите од 
основните училишта во Општина Карпош за програмската активност „Хорскиот натпревар 

меѓу училиштата“   
 
 

I. Право на пријавување 
 
На јавниот повик можат да учествуваат сите заитересирани физички лица, жители на Општина 

Карпош и тоа: дипломиран соло пеач, дипломиран музичар теоретичар педагог, професионален 
хорист, естраден уметник и други насоки од музичката дејност, кои се согласни да земат 
волонтерско учество, без финансиска надокнада како членови на три членото жири во 
програмскиот проект „Хорски натпревар меѓу училиштата“ каде жирито ќе одлучи за првите три 
најдобри интерпретации на вокално-инструментални композиции. 

 
II. Потребни документи и услови за учество 

 
1. Барање 
2. Лична карта во фотокопија, 
3. Кратка професионална биографија  
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III.  Критериуми за избор:  
 

1. Изборот на кандидатите/апликантите ќе го изврши Комисија формирана од 
Градоначалникот на Општина Карпош. 

 
 

IV. Начин на пријавување 

Документите можат да се достават по пошта на ул. „ Радика “ бр. 9 – Скопје или во Архивата на 
Општина Карпош, барака бр. 2, со ознака „ Не отворај “ и со назнака ЈАВЕН ПОВИК за избор на 
жири комисија (волонтери) за наградување на менторите на хоровите од основните училишта во 
Општина Карпош за програмската активност „Хорскиот натпревар меѓу училишштата“. 
 

V. Рок за поднесување на документите 
 

Кандидатите своте апликации можат да ги доставуваат почнувајќи од 27.4.2018 година, 
заклучно со 2.5.2018 година. 

Некомплетните  и ненавремените документи нема да бидат разгледувани. 

 
                                                                                                                                          Општина Карпош 




