ПРИЈАВА
ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАЌИНСТВА ОД НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
СО ЦЕЛ ДА СЕ НАМАЛИ ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ

Оригинал
Копија
Пријавата содржи вкупно 10 (десет) страници, Ве молиме пополнете ја целосно.
Пријавата ја пополнува сопственикот или еден од сопствениците на објектот
(куќата).
А. Општи податоци за домаќинството

1.

2.

3.

4.

Име и презиме и пол на сопственикот т.е. сопствениците на објектот (доколку
има повеќе од еден).
Како прво се наведува името и презимето на лицето (кандидатот) кое ја
пополнува пријавата.
1. ____________________________

пол:

машки

женски

2. ____________________________

пол:

машки

женски

3. ____________________________

пол :

машки

женски

4. ____________________________

пол:

машки

женски

Сопственост на објектот
целиот објект е во сопственост на кандидатот
само еден дел (спрат) е во сопственост на кандидатот
објектот се користи под кирија (закуп) од страна на кандидатот
друго (ве молиме наведете) ________________________
Дали објектот е легализиран?
да
не
Целосна адреса на објектот (место на живеење од лична карта на кандидатот)
________________________________

5.

Возраст на кандидатот

6.

______________________________
Телефон / мобилен број

7.

_______________________________
Електронска пошта (e-mail)

8.

9.

_______________________________
Образование на кандидатот
без образование
основно
средно
високо
Наведете ги сите членови од домаќинството и нивната возраст
Име и презиме
Возраст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.

Дали сте самохран родител?
да
не

11.

Дали во вашето домаќинство има лице со инвалидитет 1?
да
не

1

“Инвалидно лице” е лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот,
телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со комбинирани
пречки кое поради степенот на инвалидност има специфични потреби во работењето.
2

12.

13.

Дали сте згрижувачко семејство2?
да
не
Дали вашето домаќинство се пријави на повикот за субвенционирање на
високоефикасни инвертер клима уреди кој го објави Градот Скопје?
да, веќе се пријавив
не, ама планирам да се пријавам
не, затоа што не ги исполнувам условите од повикот
не, затоа што (ве молиме наведете): _________________________________

Б. Финансиски податоци за домаќинството
1.

2.

Наведете ја висината на нето доходот за 2019 година за целото домаќинство
(сите членови)
до 180.000 денари
од 180.001 до 360.000 денари
од 360.001 до 648.000 денари
од 648.001 до 840.000 денари
Во која група3 спаѓате согласно висината на уделот за кофинансирање на
мерките за енергетска ефикасност?
Група 1 – домаќинства со низок доход, кои немаат обврска да обезбедат
средства за кофинансирање
Група 2 – домаќинства кои треба да кофинансираат 30% од висината на
средствата потребни за спроведување на мерките
Група 3 – домаќинства кои треба да кофинансираат 50% од висината на
средствата потребни за спроведување на мерките

2

“Згрижувачко семејство” е семејство кое обезбедува основна заштита и 24-часовна грижа за
деца или возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото
семејство.
3
ГРУПА 1: Домаќинства со низок доход т.е. домаќинства кои користат право на гарантирана
минимална помош, право на детски додаток, право на додаток за образование или право на
социјална сигурност за стари лица, како и домаќинства кои за 2019 година оствариле годишен
доход во нето износ не поголем од 180.000 денари – немаат обврска да обезбедат средства за
кофинансирање на проектот.
ГРУПА 2: Домаќинствата кои за 2019 година имале месечен доход во нето износ од 15.001 до
30.000 денари (односно од 180.001 до 360.000 денари годишно) ќе треба да кофинансираат 30%
од средствата неопходни за спроведување на интервенциите.
ГРУПА 3: Домаќинствата кои за 2019 година имале месечен доход во нето износ од 30.001 до
54.000 денари (односно од 360.001 до 648.000 денари годишно) ќе треба да кофинансираат 50%
од средствата неопходни за спроведување на интервенциите.
ГРУПА 4: Домаќинствата кои за 2019 година имале месечен доход во нето износ од 54.001 до
70.000 денари (односно од 648.001 до 840.000 денари годишно) ќе треба да кофинансираат 70%
од средствата неопходни за спроведување на интервенциите.
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Група 4 – домаќинства кои треба да кофинансираат 70% од висината на
средствата потребни за спроведување на мерките
3.

4.

Дали вашето домаќинство е спремно да го кофинансира уделот за
спроведување на предлог-мерките за енергетска ефикасност? (прашањето не
се однесува на домаќинства кои припаѓаат во ГРУПА 1)
да
не
Која е максималната сума (во денари) која можете да ја кофинансирате,
согласно групата во која припаѓате? (прашањето не се однесува на
домаќинства кои припаѓаат во ГРУПА 1)

_________________ денари

В. Информации за објектот
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Година на изградба на објектот
до 1990 година
од 1991 – 2000 година
од 2001 – 2010 година
од 2011 – 2020 година
Површина на објектот во која живее домаќинството (без балкон, подрум и
други помошни простории)
_________________ m2
Површина на објектот која се загрева од страна на домаќинството
до 30 m2
до 60 m2
над 60 m2
Вид на примарен енергент за загревање
огревно дрво
јаглен
друг вид на фосилно гориво
друг вид на енергент (вклучувајќи и електрична енергија)
Старост на уредот кој се користи за примарно загревање
до 5 години
од 6 – 10 години
од 11 – 15 години
16 и повеќе години
По колку часа го користите уредот за загревање во текот на едно деноноќие?
до 3 часа
од 4 – 6 часа
од 7 – 9 часа
4

10 и повеќе часа
7.

8.

Вид на изолација
надворешни ѕидови без завршен малтер
надворешни ѕидови без изолација
надворешна изолација со изолација на кров
надворешна изолација без изолација на кров
внатрешна изолација
Вид на прозорци
дрвени
ПВЦ
алуминиумски
друго

Ве молиме означете каде се наоѓа вашата куќа на мапата:
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ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:
1. Доставена целосно пополнета и потпишана пријава и потпишани изјави кои се
дел од пријавата:
• Изјава за кофинансирање согласно групата во која припаѓа домаќинството (со
исклучок на кандидатите што припаѓаат во ГРУПА 1);
• Изјава за точност и веродостојност на наведените информации и податоци во
Пријавата;
• Согласност за користење на лични податоци од страна на УНДП.
2. Копија од лична карта на кандидатот (адресата од личната карта треба да е
идентична со адресата на објектот за кој се пријавувате на повикот);
3. Доказ дека кандидатот е сопственик на објектот (имотен лист, договор за
купопродажба, решение за данок на имот или договор за закуп на објектот во
времетраење од најмалку 2 години од датумот на поднесување на пријавата);
Доколку кандидатот (домаќинството) е избран на повикот од него се очекува
дополнително да достави:
1. Годишна даночна пријава за сите членови на домаќинството за 2019 година;
2. За домаќинства со низок доход (ГРУПА 1) – да се достави доказ за користење на
гарантирана минимална помош, право на детски додаток, право на додаток за
образование или право на социјална сигурност за стари лица;
3. За домаќинствата со низок доход (ГРУПА 1) кои не се корисници на некоја од
горенаведените права на социјална помош, но во 2019 година оствариле
годишен доход во нето износ не поголем од 180.000 денари – да се достави
годишна даночна пријава за 2019 година за сите членови на домаќинството;
4. Во случај да станува збор за згрижувачко семејство или пак домаќинство во кое
има инвалидно лице – да се достави доказ;
5. Согласност за спроведување енергетска контрола во објектот;
6. Согласност за почитување на препораките за зголемување на енергетската
ефикасност дадени од страна на стручниот тим, како и водење евиденција за
побараните параметри согласно однапред подготвени формулари и дадени
упатства (на пр. евиденција на податоци за користење на дрво или друг енергенс
за греење, податоци за квалитетот на амбиенталниот воздух и сл.);
7. Согласност за соработка со проектниот тим и обезбедување на дополнително
побараните документи и податоци во најкус можен рок.

Потпис: ______________________________
Датум на поднесување: ____________________________
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Пополнетата пријава и останатите документи треба да се достават во 1 оригинален
примерок и 1 копија во затворен плик со назнака за “Повик за поддршка на
домаќинства од Населба Лисиче”, најдоцна до 15 септември 2020 година на следната
адреса:
Програма за развој на Обединетите нации (УНДП),
Јордан Хаџи-Константинов Џинот бр. 23, Скопје
Пријавите испратени по пошта треба да пристигнат во канцелариите на УНДП најдоцна
до 15 септември 2020 година.
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Согласност за користење на лични податоци

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број

во ________________________________________ со ЕМБГ________________________
место
согласен сум УНДП да направи копија од мојата лична карта и другите документи кои
содржат мои лични податоци и лични податоци на членовите од моето домаќинство, а
кои ќе се користат исклучиво за потребите на овој Повик и спроведување на
активностите предвидени во Проектот.

Место ________________

Датум ________________

Согласен

______________________
(Своерачен потпис)
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Изјава за подготвеност за кофинансирање

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број

во ________________________________________ со ЕМБГ________________________
место
во случај на селекција на моето домаќинство во рамки на овој Повик за воведување
мерки за енергетска ефикасност на објектот во кој живеам
ИЗЈАВУВАМ
дека се согласувам да учествувам во кофинансирање во опрема и/или материјали за
спроведување на мерките со износ на средства согласно групата во која се
квалификувам.

Место ________________

Датум ________________

Согласен

______________________
(Своерачен потпис)
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Изјава за веродостојност на податоци

Јас _______________________________, со адреса на живеење_____________________
име и презиме
улица и број

во ________________________________________ со ЕМБГ________________________
место
ИЗЈАВУВАМ
под целосна материјална, финансиска и морална одговорност дека податоците и
информациите наведени во пријавата се точни и веродостојни.
Исто така, се согласувам дека по барање на УНДП ќе ги доставам сите дополнително
побарани документи и податоци во најкус можен рок.

Место ________________

Датум ________________

Согласен

______________________
(Своерачен потпис)
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