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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РепубликаМакедонија“ бр.5/02), во врска со точка 1.Карпошово Културно лето 
2021 од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020 и 10/2021), Одлуката за 
давање согласност за распишување јавен повик за реализација на програмска активност-
настан „Карпошово Културно лето 2021“ бр.09-5017/14 од 15.07.2021 година („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) и Решението  за формирање Комисија за 
реализација на програмска активност-настан „Карпошово Културно лето 2021“ бр.11-
5336/1 од 20.07.2021 година, Комисијата за реализација за програмска активност-настан 
„Карпошово Културно лето 2021“, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

за реализација на „Карпошово Културно лето 2021“ 
 
 

1. Со цел реализација на програмската активност „Карпошово Културно лето 2021“, 
Комисијата за реализација на програмската активност распишува Јавен повик. 
 
2. Целта на манифестацијата е културно и забавно анимирање на граѓаните од 
Општина Карпош во текот на летниот период. Програмата на културното лето 
треба да го изрази културниот и уметничкиот потенцијал на општината, како и да 
овозможи содржини за забава на сите генерации на граѓани. Претходно, локалната 
самоуправа спроведе јавна анкета меѓу граѓаните, кои можеа да доставуваат 
предлози за изведувачи на „Карпошово Културно лето 2021“, преку мобилната 
апликација „мЗаедница“. 
 
3. Вкупната предвидена финансиска рамка за реализација на програмската 
активност е во износ од 1.750.000,00 денари и истата е предвидена во Буџетот на 
Општина Карпош за 2021 година. 
Вкупната предвидена финансиска рамка ќе ги покрие сите потребни трошоци, како 
што се: надомест за учесниците, техничка организација, реклама. 
 

4. Право на учество на „Карпошово Културно лето 2021“ имаат сите 

заинтересирани музичари и уметници  од државата. Истите треба да достават 

барање до Општина Карпош со предложена програма и агенда на настанот. Кон 

барањето е потребно да достават: 

- Програма на настанот 

- Агенда на настанот 

- Вкупен финансиски износ на чинење на настапот 

 
 
 
 

 

Број: 11-5336/2 
Датум: 21.07.2021 
Скопје 
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5. Јавниот повик се објавува во електронска форма на веб страницата на Општина 
Карпош. 

 
Начин на пријавување: Заинтересираните можат да ги поднесат потребните документи до 
архивата на Општина Карпош или на email  адресата: dimitar.karatasev@karpos.gov.mk 
 
Адреса: Општина Карпош, улица Радика бр.9, бараки број 1 и број 2. 
 
 
Рок за пријавување:5 дена од денот на објавување на огласот – 21.07.2021 година до 26.07.2021 
година 
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