Врз основа на точка 3. Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за
обуки за теоретски и практичен дел за добивање на возачка дозвола Б категорија"
од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2022
година и врз основа на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021), Општина Карпош објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за посетување на
обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола Б
категорија од Општина Карпош
За прв пат во 2022 година, Општина Карпош преку Секторот за развој ќе ја
спроведе мерката за поттикнување и помош на млади лица кои живеат во
Општина Карпош да полагаат за возачка дозвола, при тоа одреден износ за обука
од теоретскиот и стручниот дел да им биде субвенциониран односно вратен.
I. Право на пријавување
Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички лица кои се жители на
Општина

Карпош

и

ги

исполнуваа

сите

наведени

критериуми

за

субвенционирање.
II. Критериуми за субвенционирање
1. Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање за полагање на стручен
дел за возачка дозвола мора да е жител на Општина Карпош минимум 3 години
до денот на поднесување на барањето.
2. Ќе се субвенционираат млади лица кои во 2022 година ќе наполнат 18 години.
Ќе се субвенционираат само оние лица кои ќе извршат уплата и посетат обука
за теоретски и практичен дел за полагање на возачки испит за Б категорија во
авто школи кои се избрани преку Јавен повик со Одлука бр.11-3540/12 од
01.06.2022 година. Избрани авто школи се следните:
 Друштво за сообраќајна едукација АВТО ШКОЛА СМАРТ ДООЕЛ
Скопје
 Друштво за спроведување оспособување на кандидати за возачи
АВТО ШКОЛА АМСМ - МОБИЛИТИ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
 Друштво за туризам, транспорт и услуги БОБИЕМ ДООЕЛ Скопје
 Друштво за сообраќај и услуги СИГУРНОСТ ГТБ ДООЕЛ Скопје

 Друштво за сообраќај, промет и обука на возачи СОФИ СКУЛ ДООЕЛ
Скопје
 Друштво за промет, услуги и сообраќајно воспитување ТРИМОСКИ
ДООЕЛ Скопје
 Друштво
Скопје

за

сообрќајно

воспитување

ШКОРПИОН

ЕДУКАЦИЈА

3. Лицето да ги исполнува условите согласно законот за полагање возачки испит
т.е. да поседува одобрено лекарско уверение.
 Субвенционирањето ќе изнесува 50% од износот кои се наплатува за
посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка
дозвола Б категорија од Општина Карпош, а истиот е утврден како
минимална цена за обука во Правилникот за минимална цена за
оспособување на возачи во авто школа за следење на обуки од теоретскиот
и практичниот дел на кандидатите за возачи за Б категорија, согласно
минималните пресметани елементи на вредност.

II. Потребна документација:
Прва фаза:
1. Барање

за

издавање

на

Потврда

за

исполнување

на

услови

за

субвенционирање (се подигнува во архива на ул.Радика бр.9 барака 2 или на
веб страницата на општината)
 Копија од лична карта како доказ за жителство и година на раѓање,
 Копија на лична карта од двајцата родители како доказ дека живеат
минимум 3 години во општина Карпош

Втора фаза:
2. Барање за субвенционирање за поврат на 50% од вкупниот износ за
теоретска и практична обука (по добивање на потврда за исполнување на
критериуми)


Потврда за исполнување на критериуми издадена од Општина
Карпош,



Оригинална фискална сметка за извршена уплата за теоретска и
практична обука во автошколата,



Копија од трансакциска сметка

III. Начин на поднесување на понуди
Барањата со комплетна документација ќе се доставуваат до архивата на
Општина Карпош ул. Радика бр.9, барака 2, Скопје. По поднесувањето на
документите, подносителите во писмена форма ќе бидат известени: дали ќе бидат
корисници на предвидените средства за субвенционирање на млади лица од
Општина Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за
полагање на возачка дозвола Б категорија од Општина Карпош
IV. Рок на поднесување на документите
Јавниот повик ќе трае до исцрпување на средствата, а ќе важи принципот
„Прв дојден, прв услужен“.
 Правото на субвенција е еднократно.
 За сите дополнителни информации, лицата можат да се обратат кај
координаторот на проектот Никола Димовски
Телефон за контакт: Никола Димовски 076/299-175
Драгана Божиновска 070/509-709

ОПШТИНА КАРПОШ
Градоначалник
Стевчо Јакимовски

