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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 на месната самоуправа за 2021 година  

 
 
 

 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на месната 
самоуправа 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: 11-8449/39            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                           Стефан Богоев 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став1, точка 1 и член 62, во врска со дел 
XII Месна самоуправа, член 82 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 месната самоуправа за 

2021 година 
 
 
 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

Во Програмата се дефинираат повеќе приоритети поврзани со месната 
самоуправа,кои треба да придонесат за унапредување на истата и тоа: 
 
- Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се 
организираат во урбаните,односно во месните заедници; 
 
 
 
 
 
 
II. Проектни активности 
 

А. Поддршка и помош во организацијата на разни 
манифестации кои се 

организираат во урбаните, односно  месни заедници 
 
 

  Прослава  Св.Атанасиј во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославите за верскиот  празник Св.Атанасиј во  
урбаните заедници Влае 1, Пецо Божиновски – 
Кочо и Злокуќани; 
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Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбаните  заедници и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаните заедници  и 
пошироко. 
 

Целна група  Жителите на урбаните заедници Влае 1 и 
Злокуќани,Пецо Божиновски-Кочо 

Предвидена 
финасиска рамка  

(“Влае 1” 60.00,00 денари,  Пецо Божиновски – 
Кочо 40.000,00  денари и Злокуќани 40.000,00 
денари) 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 

 
  Прослава на Велигден во Општина Карпош 

 
Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  

прославита за верскиот  празник Велигден на 
целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаните и месни 
заедници  
 

Целна група  Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
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Предвидена 
финасиска рамка  

200. 000,00 денари 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 

 Одбележување на Ромскиот празник ,,Ѓурѓовден, 9-ти 
мај“ 
                

Опис на активности:  Манифестацијата ,,Ѓурѓовден ‘‘ се одржува 
традиционално по осми пат по повод најголемиот ромски 
празник Ѓурѓовден. 
9 ти Мај е ден за излет и културно-забавни програма и 
заеднички ручек за граѓаните од Ромската популација на 
територијата на општина Карпош.  Учество во забавниот 
дел од програмата земаат и  учениците  од ООУ,, Аврам 
Писевски ‘‘ . 

Стратешки насоки и 
цели: 

Почитување на традицијата, дружење и одбележување на 
денот за излет меѓу граѓаните. 

Очекувани 
резултати: 

-Намалување на социјалната изолираност 
-Поттикнивање на младата популација за  учество  и 
посета на културни настани 

Целна група: Граѓани од Ромска популација 
 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
 

120.000.00 ден  
 
 
  

Реализатор: Општина Карпош 
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  Прослава  Св.Тројица во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Св.Тројца во  
месната  заедница Бардовци; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од месната заедница и пошироко . 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на месната заедница и 
пошироко.   
 

Целна група  Жителите на месната  заедница Бардовци 

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00 денари 
 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 
 

  Прослава  Св.Илија во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Св.Илија во  
урбанита заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбанита  заедница и пошироко. 
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Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
 

Целна група  Жителите на урбаната заедници Нерези и граѓаните 
од Општина Карпош 

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  
 

 

 

  Прослава  Св.Пантелејмон во  Општина 
Карпош 
 

Опис на 
активностите  

Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Св.Пантелејмон 
во  урбаната заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбаната  заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаната заедница Нерези  

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  
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  Прослава  Ифтар во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Ифтар во  
урбаната заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбаната  заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаната заедница Нерези  

Предвидена 
финасиска рамка  

180.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
           

  Прослава  Голема Богородица  во  Општина 
Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославита за верскиот  празник Бадник на 
целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
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Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
 

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
  

  Прослава  Св.Јован во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославита за верскиот  празник Бадник на 
целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбаната  заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
 

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 

  Прослава  Св.Архангел  Михаил во  Општина 
Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославита за верскиот  празник Бадник на 
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целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од урбаната  заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  и 
пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
 

Предвидена 
финасиска рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 

 
 

 Прослава на Св.Сава во  Општина Карпош 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославита за верскиот  празник Бадник на 
целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при 
верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на 
граѓаните од Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаните и месни 
заедници  
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Целна група  Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
 

Предвидена 
финасиска рамка  

30. 000,00 денари 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 910.000,00денари 
 
 
 

III. Финансирање 
 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 910.000,00 

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 
средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 
 
 

 
IV. Завршни одредби 

 
 
Одделението за месна самоуправа 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: 09-8209/43                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2019 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                 Наташа Пеливанова  
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