ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014,
9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа

образование за 2021 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа
образование за 2021 година, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28
декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8449/36
Датум: 29.12.2020 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на
Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година,
донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година

I. Развојни приоритетни и цели
Целта на програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и
да ги мотивира учениците да постигнуваат високи резултати во образованието,
подобрување на квалитетот во образованието како и условите за работа.

II. Проектни активности

1.

Ужинки за учениците од општинските основни
училишта
Реализатор: Општина Карпош

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:

За учебната 2020/2021 година, односно во период од
јануари-јуни 2021 година, од страна на Општина Карпош
ќе се субвенционираат ужинки за учениците од 1 до 3
одделение, додека за учебната 2021/2022, за периодот
септември-декември 2021 година, Општина Карпош ќе
субвенционира ужинки за учениците од 1 до 9 одделение
од општинските основни училишта во висина од 50% од
износот на месечниот надоместок.
Зајакнување на довербата помеѓу општина Карпош и
жителите на територија на општина Карпош.
Субвенционирани ужинки на секој ученик од 1 до 9
одделение во општинските основни училишта на
територија на општина Карпош за учебната 2020/2021
година и за учебната 2021/2022 година.
Ученици од 1 до 9 одделение од општинските основни
училишта
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

Предвидена финансиска рамка:

3.600.000.00 денари

Трошоци:

Набавка на ужинки согласно понуда од избран понудувач

2.

Целна група:

Превоз на учениците од општинските основни
училишта
Реализатор: Општина Карпош
2а-Есенски излет за ученици од 1-9 одделение
Организирање на есенски излет во околината на Скопје
за учениците од 1-9 одделение од општинските основни
училишта на Општина Карпош, за учебната 2021/2022
година, во период септември-октомври 2021 година.
2б(1)-Превоз на ученици согласно член 73 (1) од ЗОО
Согласно член 73 став (1) од Законот за основно
образование ученикот има право на организиран или
бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено
најмалку два километри од најблиското основно
училиште.
2б(2)-Организиран превоз на ученици
Општина Карпош организира посебен превоз, по пат на
јавна набавка, наменет за учениците од ООУ“Братство“,
кои доаѓаат од Горно и Средно Нерези .
2а-Финансиско олеснување на родителите на учениците
од основните училишта во општина Карпош.
2б(1и2)-Законска регулатива во надлежност на
Општината
2а-Дружење
меѓу
учениците
и
наставниците,
социјализација, едукација за излетничките места со
посета на културно историски обележја.
2б(1и2) - Олеснет пристап до најблиското општинско
основно училиште
Ученици од општинските основни училишта.

Предвидена финансиска рамка:

2.000.000.00 денари

Трошоци:

Обезбедување автобуски превоз согласно понуда од
избран понудувач

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

3.

Стипендии за талентирани ученици од општинските
основни училишта
Реализатор: Општина Карпош
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Доделување стипендии на талентирани ученици од 8 и 9
одделение од општинските основни училишта, жители на
Општина Карпош за постигнати резултати од областа на
науката, литературата, техниката, културата и уметноста на
меѓународни, државни, градски и општински натпревари.
Стипендијата се доделува во две категории, и тоа:
-Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, во
времетраење од осум месеци во текот на наставната година и
-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари, во
времетраење од осум месеци во текот на наставната година,
врз основа на претходно утврдени критериуми.
Изборот на стипендии го прави Комисија составена од 5 (пет)
членови на Советот на општина Карпош, која ги вреднува
освоените места и награди од натпреварите оджани во
предходните две учебни години.
На ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина
Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за
добивање на двете стипендии, му се доделува стипендија по
негов избор, врз основа на доставена изјава за која стипендија
се одлучил. Постапката по јавен оглас ќе се спроведе според
претходно утврдени услови и критериуми.
Целта е да се стимулира талентот на овие ученици, преку
материјалната поддршка, за понатамошно надградување во
областите каде покажуваат интерес и успеси.
-развивање и следење на талентот кај посебно надарените
ученици;
-учество на разни натпревари од областа на науката,
техниката, културата и уметноста;
-создавање вистински вредности и навики кај учениците
Редовни ученици од 8 мо и 9 то одделение во основните
училишта во општина Карпош

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

1.000.000.00 денари

Трошоци

Парични средства за учениците во времетраење од осум
месеци во текот на наставната година.

4.

Награди за полуматуранти - првенци на генерација од
општинските основни училишта
Реализатор: Општина Карпош
Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите
ученици, ги мотивира и наградува. На крајот на учебната
година најдобрите полуматуранти, првенци на генерација
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

од основните училишта од општина Карпош се наградуваат
парично.
Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се
мотивираат за напредок во понатамошното образование.
-поттик за учество на разни меѓународни, државни, градски
и општински натпревари конкурси и изложби
-создавање вистински вредности и навики кај учениците
10 ученици - првенци на генерација од десетте основни
училишта во Општина Карпош (од секое училиште по еден)

Опис на активности:
Стратешки насоки и цели:
Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

120.000.00 денари

Трошоци:

Парични награди за првенци - полуматуранти :
- 10 ученици по 10.000,00 ден (плус персонален данок)

5.

Одбележување на 1 септември – Прв училишен ден на
учениците запишани во прво одделение
во
општинските основни училишта во Општина Карпош
Реализатор: Општина Карпош
Градоначалникот, советниците и вработените од
одделението за образование ќе ги посетат првачињата и
ќе им посакаат успешен почеток на учебната година. На
првиот училишен ден секое прваче ќе добие подарок од
општината.
Преку добивање на овој симболичен подарок, кај децата се
буди чувство на среќа и радост, мотивираност за учење,
дружење со другарчињата и запознавање со наставниците.
- Љубов кон книгата и учењето
- Училиштето да го прифатат како втор дом.
- Запознавање на општината во која се родени и учат
Првачињата од училиштата од Oпштина Карпош (околу
700)

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

300.000.00 денари

Трошоци:

Набавка на подарок за секое прваче согласно понуда од
избран понудувач

6.

Хорски натпревар меѓу училиштата
Реализатор: Општина Карпош
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Опис на активности:

Проектот е предвидено да трае преку цела година и ќе
се одржува во просториите на сите основни училишта
во Општина Карпош. Секое училиште кое има
училишен хор од ученици може да учествува во
проектот. Училиштата цела година ќе вежбаат и на
крајот ќе се натпреваруваат за освојување на награда.
Мотивирачки е тоа што на овој натпревар за освојување
награда ќе се борат и музичките педагози од основните
училишта преку хорот со кој континуирано работат.

Стратешки насоки и цели:

Целта на проектот е да се поттикне соработката и
дружењето помеѓу училиштата од Општина Карпош,
како и помеѓу учениците и нивните наставници.

Очекувани резултати:

-Развивање на уметнички и натпреварувачки дух кај
учениците
-Ослободување од трема за сценски настап
Училишните хорови од сите десет основни училишта од
Општина Карпош и нивните ментори

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

40.000.00 денари

Трошоци:

-Награди
10.000,00 ден - прво место,
8.000,00 ден - второ место и
6.000,00 ден - трето место
-Изнајмување сала, озвучување, украсување, дипломи и
пофалници, водител, освежување за учесниците

7.

Опис на активности:

Финансиска поддршка и парична помош на проекти од
областа на образованието
Реализатор: Општина Карпош
Финансиска поддршка на проекти, едукации, доедукации од
областа до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на
Општина Карпош формира Комисија за еднократна парична
помош. За проекти од областа на образованието за чија
реализација е потребен износ над 30.000,00 денари,
општината распишува Јавен оглас, по предходно добиена
согласност од Советот на Општина Карпош. Право на
аплицирање имаат физички лица жители на Општина
Карпош и правни лица регистрирани за дејности кои ја
опфаќаат дејноста образование во сите области. Огласот
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

временски не е ограничен и важи до исцрпување на
финансиските средства, но проектите да бидат реализирани
најдоцна до 31.12.2021 година.
-Поддршка на проекти
-Поттик за доедукација и усовршување
Со финансиската помош што ја дава Општина Карпош се
очекува подигнување на нивото за едукација и
професионално усовршување и реализација на поддржаните
проекти.
Поединци, здруженија на граѓани, претпријатија од општина
Карпош

Стратешки насоки и цели:
Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

500.000.00 денари

Трошоци:

Трошоци поврзани со проекти, едукација, доедукација,
семинари, конференции и др.

8.

Одбележување на роденденот на Oпштината
Реализатор: Општина Карпош
Активности од учениците по повод роденденот на
општината како што се манифестацијата „Карпош има
талент“ и наградни конкурси на одредена тема. Во
одбележувањето на роденденот сите училишта се
претставуваат со по еден настап (пеење, танцување, глума,
рецитал, свирење на инструмент и др.) и со учество во
конкурсите.
Изборот на најдобрите од манифестацијата „Карпош има
талент“ го врши комисија составена од 3 (три) надворешни
стручни лица, а Комисијата за наградниот конкурс е
составена од 7 (седум) члена и тоа: 5 (пет) члена од
одделенски/предметни наставници и 2 (два) члена од редот
на советот на Општина Карпош.
Награди добиваат
најдобрите 3 (три) ликовни и 3 (три) литературни дела .
Стимулирање на креативноста и талентот кај учениците,
поттикнување натпреварувачки дух, дружење и забава меѓу
најмладите, социјализација и сл.
-Заинтересираност за учество кај учениците
-Мотивираност за негување на талентите и
-Фер натпреварување и развивање на другарството помеѓу
децата
Учениците од општинските основни училишта од Општина
Карпош, наставниците и родителите

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

70.000.00 денари
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Трошоци:

Карпош има талент
-Награди за најдобрите три учесници (9.000,00ден -прво
место, 6.000,00 ден- второ место и 3.000,00 ден- трето
место) - 18.000,00 ден
Избор на најдобра ликовна творба
-Награди за најдобрите три цртежи
6.000,00ден -прво место,
4.000,00 ден- второ место и
2.000,00 ден- трето место – (12.000,00 ден )
Избор на најдобра литературна творба
-Награди за најдобрите три литературни дела 6.000,00ден прво место,
4.000,00 ден- второ место и
2.000,00 ден- трето место – вкупно: (12.000,00 ден )
-Други активности
Изнајмување сала, печатење на маици за учесниците,
украсување озвучување, дипломи и пофалници, водител,
сокови за учесниците

9.

Месечен паричен надоместок за ангажирање на
образовни и лични асистенти од
Проектот
„Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021
година“
Реализатор: Општина Карпош

Опис на активности:

Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021
година“, како дел од Програмата општинско-корисна
работа за 2020 година, а во соработка со УНДП и АВРСМ,
продолжува и во второто полугодие од учебната 2020/2021
година, со ангажирање на образовни и лични асистенти на
ученици со попреченост во развојот.
Вклучени се десетте Општински основни училишта во кои
ќе бидат ангажирани вкупно 40 стручни лица. Со цел да се
реализира оваа активност и да бидат згрижени сите деца со
попреченост во развојот, општина Карпош ќе ги покрива
трошоците на 20 асистенти во времетрање од осум месеци и
20% од месечниот надоместок (данок на личен доход и
осигурување за инвалидност и телесно оштетување
причинето со повреда на работа и професионална болест)
во времетраење од 5 месеци за 20 асистенти.
Останатите парични средства за 20 асистенти ги покрива
УНДП.

Стратешки насоки и цели:

Проектот ќе овозможи поддршка и инклузија на
учениците со попреченост во редовното следење на
ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

наставата во Општинските основни училишта на
територијата на Општина Карпош.
Преку активната стручна работа, ќе се овозможи
совладување на наставната програма, придружба во и
вон училишните активности.
Образовните/лични асистенти освен тоа што ќе
добијат практична наобразба ќе се стекнат и со
искуства за нивна поголема конкурентност на пазарот
на трудот, преку овој проект ќе добијат и месечен
паричен надомест.
Исто така овој проект ќе овозможи финансиско
олеснување на семејниот буџет на родителите.
-Вклучување во образовниот систем на ученици со
попреченост од Основните општински училишта на
територијата на општина Карпош.
-практична наобразба на асистентите и стекнување со
искуства за нивна поголема конкурентност на пазарот
на трудот.
-финансиско олеснување на семејниот буџет на
родителите.

Очекувани резултати:

Целна група:

Образовни и лични асистенти на ученици со попреченост
од Основните општински училишта на територијата на
општина Карпош.

Предвидена финансиска рамка:

1.080.000.00 денари

Трошоци

Парични средства за месечен надомест на 40 лица за
период од пет месеци: јануари-мај 2021 година.

10.

Доделување на награди за најдобар наставник / стручен
соработник
Реализатор: Општина Карпош

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Општина Карпош континуирано ги мотивира, и
стимулира
најдобрите
наставници
/
стручни
соработници и наградува. По повод 24 Мај-Ден на
сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј,
Општина Карпош објавува јавен оглас за најдобар
наставник/стручен
соработник
вработен
на
неопределено работно време во општинските основни
училишта.
Целокупната документација од кандидатот се
доставува преку архива до Одделение за образование,
Комисија за спроведување на постапката за
доделувањње награда за најдобар наставник/ стручен
соработник на Општина Карпош, која е претходно
формирана од Градоначалникот на Општина Карпош.
Наградениот наставник / стручен соработник добива
парична награда во висина од 30.000 денари .
Изборот на најдобриот наставник/стручен соработник го
врши комисија составена од 7 (седум) членови и тоа: 5
(пет) членови од Советот на Општина Карпош и 2
(двајца) членови од општинската администрација .
Целта е наставниците / стручните соработници да се
наградат за нивниот успех и постигнатите резултати,
како и мотивирање за понатамошно напредување и
залагање во осовременувањето на воспитно-образовниот
процес.
Стимулиирање
на
натпреварувачки
дух
меѓу
наставниците
Мотивирање за учество на разновидни натпревари
(општинско,регионално, државно и меѓународно ниво)
Мотивација за поголемо ангажирање и посветеност на
работата.
Наставничкиот кадар од оптинските основни училишта во
Општина Карпош.

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

35.000.00 денари

Трошоци

Човечки ресурси,
трошоци.

11.

Поддршка на ученици за учество на меѓународни
натпревари
Реализатор: Општина Карпош
Во основните училишта во Општина Карпош има
ученици со високи достигнувања во различни области.
Покрај високите достигнувања на на општинско,

Опис на активности:

оперативни

трошоци,

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

дирекни

ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

регионално и државно ниво, тие учествуваат и на
меѓинародни натпревари каде што понекогаш
постигнуваат високи резултати. Ваквите резултати се од
големо значење за промоција на учениците, училиштата
и Општината Карпош
Финансиска поддршка за учество на меѓународни
натпревари како поттик за понатамошното образование
на ученикот.
Средствата што ќе се доделат ќе може да се користат за
превоз, котизација и сместување на учениците. Износот
што ќе се доделува на ученикот зависи од местото каде
се одржува натпреварот (оддалеченост), висината на
котизација, видот на сместувањето и др. видови
обезбедени средства.
Обезбедена финансиска поддршка за учество на
меѓународни натпревари
Поттик за понатамошна работа и вложување на
учениците во општинските основни училуишта од
Општина Карпош
Ученици со високи достинувања од различни области од
оптинските основни училишта во Општина Карпош.

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

150.000.00 денари

Трошоци

Човечки ресурси,
трошоци.

12.

Награди за најдобро уреден ЕКО-училишен двор
Реализатор: Општина Карпош

оперативни

трошоци,

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

дирекни

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Со цел подигање на свеста на учениците, родителите,
наставниците за важноста на животната средина и
рециклирањето, како модел за заштита на животната
средина, училиштата ќе се натпреваруваат за најдобро
уреден еко-училишен двор (катче или дел од дворот) .
Општина Карпош објавува Конкурс за најдобро уреден
ЕКО-училишен двор во текот на месец март/2021
година, а оценувањето ќе биде во текот на месец мај/
2021 година.
Оценувањето ќе го врши Комисија од 5 (пет) членови
од Советот на Општина Карпош формирана од од
Градоначалникот: 1 (еден) од областа на животната
средина, 2 (двајца) од областа на екологијата и 2 (двајца)
од областа на образованието.
Наградените училишта добиваат парична награда во
висина од:
50.000 денари - прво место
30.000 денари – второ место
20.000 денари – трето место
Финансиска поддршка за основните општински
училишта, подигање на еколошката свест , употреба на
рециклирани материјали и нивно понатамошно
користење и реупотреба
Поттикната мотивираност и креативност за создавање
на здрава средина за учеење и развој и развивање на
еколошката свест на сите чинители во воспитнообразовниот процес
Основни општински учиилишта од Општина Карпош
Ученици, родители и наставници од основните општински
училишпта на Општина Карпош

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:

Предвидена финансиска рамка:

100.000.00 денари

Трошоци

Човечки ресурси,
трошоци.

13.

Поддршка на ученици и ментори за учество на натпревари

оперативни

трошоци,

дирекни

на национално ниво
Опис на активности:

Реализатор: Општина Карпош
Во основните училишта во Општина Карпош има
ученици со високи достигнувања во различни области.
Покрај високите достигнувања на општинско, регионално
ниво, тие учествуваат и на државни (национални)
натпревари каде што постигнуваат високи резултати.

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

Ваквите резултати се од големо значење за промоција на
учениците, училиштата и Општината Карпош
Финансиска поддршка за учество на учениоците и
менторите на државни натпревари како поттик за
понатамошното образование на ученикот.
Средствата што ќе се доделат ќе може да се користат за
превоз и котизација на учениците и менторите. Износот
што ќе се доделува на ученикот и менторот зависи од
местото каде се одржува натпреварот (оддалеченост),
висината на котизација како и др. видови обезбедени
средства.
Обезбедена финансиска поддршка за учество на
уќчениците и менторите на државни натпревари
Поттик за понатамошна работа и вложување на
учениците во општинските основни училуишта од
Општина Карпош
Ученици со високи достинувања од различни области од
оптинските основни училишта во Општина Карпош.

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

150.000.00 денари

Трошоци

Човечки ресурси,
трошоци.

14.

Основање на општински хор
Реализатор: Општина Карпош
Во основните училишта во Општина Карпош има
училишни хорови кои имаат високи достигнувања на
општинско и регионално ниво. Општинскиот хор ќе
биде основан од сите училишни хорови. Ќе учествува на
државни и меѓународни натпревари. Ќе учествува на
настани на одбележување на значајни датуми и за Денот
на општината.
Неговите резултати ќе бидат од големо значење за
промоција на учениците, училиштата и Општината
Карпош .
Финансиска поддршка за општинскиот хор (предметни
наставници по музичко образование во основните
општински училишта) како поттик за негова
понатамошна афирмација .
Средствата што ќе се доделат ќе се користат за
ангажирање на предметните наставници, унифор мирање
на општинскиот хор, како и превоз. Износот што ќе се
доделува на оптинскиот хор зависи од местото каде се
одржува настанот/натпреварот (оддалеченост),

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

оперативни

трошоци,

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

дирекни

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Обезбедена финансиска поддршка за учество на
општинскиот хор на настани на одбележување на
значајни датуми, одбележување за Денот на општината ,
како и учество на државни /меѓународни натпревари .
Поттик за понатамошна работа и вложување во
општинскиот хор на Општина Карпош
Ученици со високи достинувања во учиилишните хорови кои
се дел општинскиот хор на Општина Карпош.

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска рамка:

100.000.00 денари

Трошоци

Човечки ресурси,
трошоци.

15.

Центар за работа со талентирани ученици од
основните училишта на Oпштина Карпош, Oпштина
Кисела Вода и Oпштина Центар.
Просторот е со големина од 120м2, поделен на три
посебни простории и тоалет.
Во рамки на финансирањето од Министерство за локална
самоуправа и Биро за регионален развој ќе се набави
соодветна опрема за работа на Центарот, и тоа:
Просторија 1. Опрема за планетариум и физика
Просторија 2. Био-хемиска лабораторија
Просторија 3. Лабораторија за уметности
Вкупниот буџет на проектот изнесува 9.000.000,00
денари и ќе се реализира во времетраење од 7 месеци.
Реализацијата на проектот " Центар за работа со
талентирани ученици од основните училишта на
Oпштина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина
Центар" ќе овозможи да се поддржат и стимулираат
талентираните ученици за нивен интелектуален развој и
подготовка за меѓународни натпревари.

Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

оперативни

трошоци,

дирекни

Поттик за понатамошна работа и вложување на
учениците во општинските основни училишта од
Општина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина
Центар
Учениците во општинските основни училишта од
Општина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина
Центар

Очекувани резултати:

Целна група:

Предвидена финансиска рамка:

200.000.00 денари

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

Трошоци

Опремување и набавка на соодветна опрема за центарот

ВКУПНО:

9.445.000.00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка:9.445.000 ,00

III. Финансирање
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од
9.445.000,оо денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година.
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе
се појават во текот на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски

IV. Завршни одредби
Одделението за образование со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе
изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање
и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма.
Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради
остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината
во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8209/40
Датум: 28.12.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk

