
 

 
 

Врз основа на член 22, став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија, а во врска со член 67-а од Законот за градење („Службен весник на  

Република Македонија“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,  

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 39/16, 71/16,  

132/16, 35/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19) и член 101 од  

Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13,  

163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18  и 64/18), а  во  врска  со  Програмата  за 

активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2020 година и  

Буџетот на Општина Карпош за 2020 година, Програма ГД-Проекти за енергетска ефикасност („Службен  

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2019) и Правилникот за условите, критериумите, видот и  

начинот  на  финансиска  поддршка  за  поправка  и  санација  на  постоечки  лифтови  и  оштетени  кровни 

покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош – пречистен текст  

бр.09-6266/17 од 29.10.2020 година и Одлуката за  давање согласност за објавување оглас за субвенционирање 

во постапката за поправка и санација на потоечки лифтови и оштетени кровни покривачи  

на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош бр.09-6266/18 од 29.10.2020 година („Службен  

гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020), Комисијата за спроведување и објавување оглас и спроведување на  

постапката за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени 

кровни покривачи на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош  

формирана  од  Градоначалникот  на  Општина  Карпош,  со  решение  бр.11-7491/1  од 25.11.2020  година,  

распишува 
 
 
 
ЈАВЕН ПОВИК 

за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни 

покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош 

 

Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Карпош за 2020 година од 

Програмата ГД-Прокети за енергетска ефикасност, наменети за инвестиции во енергетска ефикасност на 

станбени згради за колективното домување, а врз условите и критериумите дадени во овој јавен повик. 
 

1.   Предмет на јавниот повик е субвенционирање и поддршка на Заедници на сопственици или овластени  
 Управители станбени згради за колективното домување во Општина Карпош за инвестиции со мерки за  
 енергетска ефикасност во заедничките делови на згради за колективното домување во делот на: 

-   Поправка и санација на постоечки лифтови и 
-   Поправка и санација на оштетени  кровни покривачи, 

Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Карпош, Програма 

ГД-Прокети за енергетска ефикасност и тоа: 
-   во висина од 30%, но не повеќе од 200,000,00 денари од вкупниот износ на вредноста на поправка и  
 санација на постоечки лифтови и 
-   Во висина од 30%, но не повеќе од 150.000,00 денари за поправка и санација на општетен кровен 
покривач. 

2.   Право на учество на јавниот повик имаат сите Заедници на сопственици или Управители на станбени  

 згради за колективното домување  во Општина Карпош кои се евидентирани во регистарот на станбени  

 згради во Општина Карпош, како Заедници на сопственици или  Управители. 

 
3.   Услови и критериуми за учество на јавниот повик кои треба да бидат целосно исполнети од страна на  

 потенцијалните корисници на субвенциите се  следниве: 

   Станбените згради за колективно домување да бидат постари од 25 години, 

   Заедницата на сопственици да има донесено Одлука потпишана од минимум 51% од сопствениците на  
 станбените единици дека сопствениците на посебните делови се согласни да се изврши поправка и 

 



 
 

санација на постоечки лифтови или оштетени кровни покривачи, заедно со списокот со своерачни 
потписи 

   Заедницата на сопственици да има донесено Одлука потпишана од минимум 51% од сопствениците на  
 станбените единици дека сопствениците на посебните делови се согласни да учествуваат со сопствени  
 средства за дел од вкупниот износ за санација-поправка на постоечки лифтови и/или оштетени кровни 

покривачи, заедно со списокот со своерачни потписи 
   Одлуките се носат заебно: 

-за поправка и санација на постоечки лифтови 
-за оштетени кровни покривачи 
Во насловот на одлуките потребно е да биде дефиниран предметот на кој се однесуваат истите          

   Имотен лист со кој се докажува сопственоста ( не постар од една година) 
 
 
4.   Потребни документи за аплицирање/пријавување 

    Пополнета Апликација  - образец, потпишан/а од претседателот на заедница на сопственици или 

управителот, 

    Изјава  за  старост  на  колективниот  станбен  објект,  дадена  и  потпишана  од  овластено  лице  за  

 застапување (доказ - купопродажен договор) 

    Листа со потписи на сопственици на станбени единици за учество во проектот, 

    Решение од Централен регистар за Заедници на сопственици или Договор со Управители,         

Доказ за сопственост (имотен/и лист/ови не постари од една година) 

    Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се  

 согласни да се изврши поправка или санација на постоечки лифотви и/или поправка и санација на  

 оштетени кровни покривачи 

    Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се  

 согласни да учествуваат со сопствени средтсва за дел од вкупниот износ за поправка или санација на  

 постоечки лифотви и/или поправка и санација на оштетени кровни покривачи 
 
 
5.   Начин и рок на доставување на пријавите 
Апликациите за проектите „Субвенционирање во постапката за поправкаи санација на постоечки лифтови 

и/или прокетот поправка и санација на оштетени кровни покривачи на станбени згради“ во Општина Карпош 

може да се подигне во Архивата на Општина Карпош или од официјалната веб страница на Општина Карпош 

(karpos.gov.mk) 
 
Јавниот повик е отворен и трае до исцрпување на финансиските средства предвидени за таа намена. 

Пријавите треба да се достават до Општина Карпош, преку пошта на адреса: ул. Радика бр.9 ,1000 Скопје, или во 

Архивата на Општина Карпош, со назнака: 
Јавен повик за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и 

оштетени кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош 

Дополнителни информации може да се добијат на телефон:  078/486-950 
 
 
 Број: 11- 7491/1 
 Датум: 25.11.2020 година  
 Скопје 
 
 

                                                                                            Комисија за спроведување и објавување оглас и 

спроведување на постапката за доделување  

финансиска поддршка за поправка и санација на 

постоечки лифтови и оштетени кровни покривачи на 

станбени згради за колективно домување во Општина 

Карпош



 


