
 
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 ЗАЕДНИЦИ НА СОПСТВЕНИЦИ НА 

СТАНОВИ ВО КОЛЕКТИВНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДОТРАЕНИ КРОВНИ ПОКРИВАЧИ 

СО РЕБРАСТ ПОЦИНКУВАН ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ 
 
1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
 
1.1.Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани заедници на 
сопственици на станови во колективни станбени згради од подрачјето на Општина 
Карпош за заменување на дотраени кровни покривачи со ребраст поцинкуван 
пластифициран лим на колективните станбени згради. 
 
  1.2 Општина Карпош за колективните станбени згради ќе обезбеди ребраст 
поцинкуван пластифициран лим со д=0,55мм за целата покривна површина, 
комплет шрафови со капи и гумици, дрвени штафни за зајакнување на 
постоечката покривна конструкција и ПВЦ фолија за парни брани, ветробрански 
лајсни, олуци, 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 заедници на 
сопственици на станови во колективни станбени згради од подрачјето на Општина 
Карпош кои се изградени и пуштени во употреба пред 1980 година. 

 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 
 
За колективни станбени објекти кои имаат кос кров 
Барањето, согласно предметот на јавниот повик, треба да ја содржи следната 
документација: 
- Доказ за старост на зградата (копија од Одобрение за градба, копија од Договор за 
купопродажба на стан или сл), 
- Сопствениците на станови  да имаат регистрирано заедница на сопственици или 
да имаат избрано управител на станбена зграда, 
- Одлука за согласност за замена на кровен покривач со ребраст поцинкуван 
пластифициран лим. Кон Одлуката потребно е да се приложи список со своерачни 
потписи со кој сопствениците на посебни делови на станбени единици ја 
потврдуваат својата согласност, 



- Одлука за избор на најповолен понудувач. Кон Одлуката потребно е да се 
приложи список со своерачни потписи со кој сопствениците на посебни делови на 
станбени единици ја потврдуваат својата согласност за избор на најповолен 
понудувач, 
-Одлука од заедницата на станари за покривање на трошоци за поставување на 
снегобрани. Кон Одлуката потребно е да се приложи список со своерачни потписи 
со кој сопствениците на посебни делови на станбени единици ја потврдуваат 
својата согласност, 
 
- Потпишан Договор со избраниот изведувач, 
- Предмер пресметка со спецификација за потрбниот материјал, 
- Одлука за избор на најповолен понудувач-надзорен инженер и 
- Договор за вршење на надзор. 
  
За колективни станбени објекти кои имаат рамен кров: 
-Заедницата на станари да изработи проект за кровот и да обезбеди Одобрение за 
градење. Проектот да е ревидиран, 
-Кровната конструкција ја финансира заедницата на станари заедно со 
изолацијата. 
Покрај горенаведената документација, заедниците на станари од колективните 
станбени објекти кои имаат рамен кров, потребно е да ги достават и документите 
кои важат и за колективните станбени објекти со кос кров. 

 
 
4.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 
 
4.1. Заинтересираните заедници на сопственици на станови во колективни 
станбени згради 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.- 1000 Скопје,  барака 2.  
 
 
 
Број. ___________ 
 16.03.2017 год                                                                                     Општина Карпош 
 


