
                                                                                                                                                  
 

     

 
 

Одговори на најчесто поставуваните прашања во врска со Повикот 

 

1. Дали прашањето „Дали вашето домаќинство се пријави на повикот за 

субвенционирање на високоефикасни инвертер клима уреди кој го објави Градот 

Скопје?“ се однесува за 2020 година?  

Да, прашањето се однесува на тековниот повик на Градот Скопје за субвенционирање на 

високоефикасни инвертер клима уреди. 

 

2. Мајката е сопственик на објектот, дали мајката треба да биде апликантот? 

Пријавата остава простор сите сопственици да бидат наведени. Доколку помеѓу 

сопствениците има жена-сопственик ќе бидат доделени дополнителни поени. Оттука, 

повикот ги охрабрува жените да бидат носители на пријавата. 

 

3. Долниот кат е реновиран, горниот кат сакаме да го реновираме, дали може ние да го 

избереме добавувачот? 
Повикот не е наменет за реновирање на објектите, туку за подобрување на енергетската 

ефикасност на истите со цел намалување на загадувањето на воздухот. УНДП за сите 

интервенции и набавка на материјали ќе распише тендерска постапка. Поддршката 

обезбедена преку проектот ќе биде во вид на материјали и опрема, а не како директни 

финансиски трансфери на избраните домаќинства. За кофинансирање ќе се прифати 

инвестирањето во опрема и/или материјали согласно препораките од енергетската 

контрола. Домаќинствата кои кофинансираат дел од интервенциите би можеле да го 

изберат добавувачот, но само во однос на делот кој самите ќе го финансираат. Проектниот 

тим со секое домаќинство ќе ги договори деталите околу идните чекори. 

 
4. Едно лице е сопственик на еден дел од објектот, другите делови се водат на други лица 

- како се пресметува годишниот приход (само едно лице живее во куќата, останатите се 

со друга адреса на живеење)? 

Доходот на сите лицата кои живеат на адреса на објектот и кои се дел од исто 

домаќинство треба да влезе во пресметката на годишниот доход. Да се достави доказ 

(копија од лична карта) каде се гледа дека другите сопственици не живеат на таа адреса.  

 

5. Едно лице не живее во домаќинството, но по лична карта се води дека живее таму, 

дали треба да се наведе во пријавата? 

Да, сите лица со адреса на живеење на објектот треба да се вклучат во домаќинството. 

Исклучок може да бидат оние лица за кои е доставен доказ (на пр. сметка за струја/вода 

на нивно име, договор дека изнајмуваат објект под закуп и сл.) дека се членови на други 

домаќинства. Проектот може да побара дополнителни документи (од УЈП или МВР) преку 

кои ќе се увиди колку лица се водат со адреса на живеење во објектот. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 

6. Како да се калкулира доходот на домаќинството ако во него живеат 2 семејства? 

Повикот не дефинира семејства, туку домаќинства. “Домаќинство” претставува едночлено 

домаќинство или заедница на членови на семејството, како и други роднини меѓу кои не 

постои законска обврска за меѓусебно издржување, кои заеднички живеат, 

придонесуваат, стопанисуваат и трошат. Сите лица кои имаат адреса на живеење на тој 

објектот, а за кои не е доставен доказ (на пр. засебни сметки за струја/вода и сл.) дека се 

членови на одделни домаќинства, се третираат како членови на едно домаќинство. 

Приходите на сите членови на домаќинството влегуваат во пресметката на годишниот 

доход.  

 

7. Што се подразбира под родова еднаквост во однос на критериумите за селекција?  

Родовата еднаквост и другите социо-економски критериуми предвидуваат дополнителни 

поени за домаќинствата кои вклучуваат лица со инвалидитет, самохрани родители, 

згрижувачки семејства и жени кои се наведени (во имотниот лист) како сопственици или 

дел од сопствениците на објектот.  

 

8. Ако на имотен лист се двајцата сопственици на куќата, дали се двајцата апликанти? И 

која група би биле бидејќи едниот е Група 1, но другиот е Група 2? 

Сите сопственици на куќата се наведуваат во пријавата, но само еден се пријавува на 

повикот во името на сите. Доколку сите сопственици имаат адреса на живеење на објектот 

и воедно се членови на исто домаќинството, доходот на сите членови од домаќинството ја 

дефинира Групата во која припаѓа. 

 

9. Кога би имале повратна информација дали сме одбрани на повикот? 

Сите информации поврзани со резултатите од повикот како и останатите релевантни 

информации за истиот ќе бидат објавени на веб страницата на УНДП. Очекуваме дека за 

околу три недели по затворање на повикот ќе имаме информација во однос на 

селектираните домаќинства. Ве молиме редовно проверувајте ја веб страницата. 

 

10. Едно лице е сопственик на куќата и дел од дворот, други лица се сопственици само на 

дел од дворот, данокот на имот го плаќа апликантот, дали е во ред сам да аплицира без 

да ги наведе браќата? 

Да, доколку лицето достави доказ (на пр. имотен лист) на кој стои дека целиот објект е во 

негова сопственост. 

 

11. Минатата година аплициравме за промена на грејно тело, дали со тоа ќе бидеме 

исклучени од повикот? 

Не, по правило нема да бидете исклучени од повикот. Проектот го оценува целокупниот 

потенцијал за енергетска ефикасност на објектот. 

 

12. Дали може да се поднесат документи за набавка на котел на пелети? 
Поддршката обезбедена преку проектот ќе биде во вид на материјали и опрема, а не како 

директни финансиски трансфери на избраните домаќинства. Доколку енергетските 

контролори се согласат дека предложениот тип на грејно тело е соодветна опција, 

предлогот на домаќинството би можел да се прифати. 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 

13. Дали материјалните добра се купуваат по добивање на грантот? 

Проектниот тим, согласно наодите од енергетската контрола, со секое семејство 

поединечно ќе се договори за видот на интервенциите и материјалите кои домаќинството 

треба да ги покрие. 

 

14. Дали може лично да ги доставам документите? Од колку до колку часот се примаат 

апликациите? 

Да, документите може и лично да се достават на адресата на УНДП во периодот од 9:00 – 

17:00 часот, најдоцна до 15 септември 2020 година. 

 

15. Дали се работи за неповратни средства? 

Секое домаќинство со УНДП ќе потпише договор за поддршката. Доколку домаќинствата 

го почитуваат договорот, средствата се третираат како неповратни. Во спротивно истите ќе 

треба да се вратат. 

 

16. Дали доколку имам земено печка на пелети од Град Скопје, по автоматизам сум 

исклучен од процесот на аплицирање? 

Не, по правило нема да бидете исклучени од повикот. Проектот го оценува целокупниот 

потенцијал за енергетска ефикасност на објектот. 

 

17. Објектот се наоѓа во непосредна близина. Дали може да аплицирам? 

Предност ќе се даде на домаќинствата лоцирани во рамки на целната зона за 

интервенција, но проектот ќе биде флексибилен и доколку постои заинтересираност на 

домаќинствата кои се наоѓаат во непосредна близина на оваа зона, по консултација со 

Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип, кој ќе го спроведува мониторингот на квалитетот на 

воздухот, истите ќе може да се опфатат.  

 

18. Дали треба уште сега да подигнеме кредит за интервенциите?  

Не. Доколку сте селектирани, проектот ќе ве контактира за да се договорат сите отворени 

прашања во однос на интервенциите и постапката која ќе следи.  

 

19. Дали имотниот лист мора да биде во оригинал? 

Во оваа фаза имотниот лист може да биде и копија. Доколку вашето домаќинство биде 

селектирано на повикот, проектот го задржува правото да побара оригинал документи. 

 

20. Дали може да се заокружат два одговори, бидејќи надворешна изолација има само на 

дел од ѕидовите? 

Да, може да ги заокружите и двата одговори и да допишете објаснување. 

 

21. Документите се поднесени во УНДП, архивско бројче немаме добиено, дали требало да 

добиеме архивско бројче при поднесување на документите? 

Не, УНДП за овие пријави не издава архивско бројче.  

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 

22. Кои документи треба да ги испратиме за пријавување? 

Во оваа фаза на пријавување треба да се испратат следните документи: 

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);  

 

Во случај  кандидатот (домаќинството) да е избран на повикот од него се очекува да ги 

достави сите дополнително побарани документи и податоци за верификација на 

фактичката состојба.  

 

23. Личната карта истекува наредните денови, дали може да се користи старата лична карта 

за да аплицира со цел да се запази рокот? 

Да, може да аплицира со тековно важечки документ. Во случај на потпишување на 

договор со домаќинството, личните документи мора да се валидни и важечки.  

 

24. Имотниот лист е од пред неколку години, дали истиот може да се приложи? 

Да, може да се приложи постар документ доколку истиот ја рефлектира реалната состојба. 

Проектот го задржува правото кај избраните домаќинства да побара понови документи.  

 

25. Сопругот/сопругата живее во домаќинството, ама по лична карта се води на друга 

локација, дали да биде наведен во пријавата? 

Да, сите лица кои живеат во домаќинството треба да се наведат во пријавата. Доколку 

домаќинството има некоја специфична состојба која бара дополнително 

објаснување/внимание, во рамки на пријавата да се достави засебна изјава/опис за таа 

состојба. 

 

26. Сопственик на куќата е со живеалиште во домаќинството, но по лична карта се води на 

друга адреса. На кој начин да се објасни ситуацијата при поднесувањето на 

документацијата? 

Повикот предвидува ситуација во која адресата на живеење на сопственикот/апликантот е 

идентична со адресата на објектот. Сопственикот (или еден од сопствениците) се 

пријавува на повикот. Ве молиме испратете дополнително објаснување во рамки на 

пријавата, па комисиски ќе биде одлучено за овој и за сите останати специфични случаи. 

 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 
27. Дали имам право да аплицирам на овој повик иако јас не сум сопственик на објектот, но 

живеам во него. Сопственикот на објектот не живее на адреса на објектот. 

Повикот предвидува ситуација во која адресата на живеење на сопственикот/апликантот е 

идентична со адресата на објектот. Сопственикот (или еден од сопствениците) се 

пријавува на повикот. Ве молиме испратете дополнително објаснување во рамки на 

пријавата, па комисиски ќе биде одлучено за овој и за сите останати специфични случаи. 

 

28. Дали примателите на надоместок за помош и нега од друго лице соодветствува на 

правото за социјална сигурност за стари лица наведено во Група 1? 

Не, корисниците на овој надоместок не спаѓаат во Група 1. За дополнителни информации 

Ве молиме консултирајте го Законот за  социјална сигурност на стари лица. Дополнително, 

погледнете ја и фуснота 5 од повикот. 

 

29. Дали при пријавувањето т.е. потпишување на согласност за кофинансирање и 

евентуален избор на апликантот значи дека „нема откажување“ во понатамошниот 

процес? 

Се до потпишувањето на договорот домаќинствата и УНДП формално-правно немаат 

облигационен однос. Сепак и во претходната фаза се очекува дека домаќинствата кои се 

избрани на повикот ќе бидат кооперативни партнери на УНДП во спроведувањето на 

активностите и дека заеднички ќе се изнајдат решенија за сите предизвици.  

 

30. Кој ја плаќа „работната рака“ бидејќи стои дека со средствата се покриваат материјал 

и/или опрема? 

Сите трошоци (работната рака, материјалите, опремата, трошоците за подготовка на 

евентуалните проекти за реконструкција и сл.) кои се дел од предвидената реконструкција 

на објектот ќе бидат земени предвид при имплементација на мерките. Трошоците ќе 

бидат платени согласно Групата во која припаѓа домаќинството и согласно 

индивидуалниот договор помеѓу домаќинството и УНДП. 

 

31. Објектот е во сопственост на починато лице (измени во бараната документација се уште 

не се направени), кој би требало да стои како апликант? 

Во овој случај предизвик не е само пријавата на повикот, туку и потпишувањето на 

договорот.  

 

32. Дали и кога би можеле да споделите детали од договорот кој би требало да го потпишат 

домаќинствата со УНДП? 

Договорот ќе биде споделен и потпишан со домаќинствата кои ќе влезат во финална фаза 

на соработка со УНДП. 

 

33. Oбјектот е во фаза на легализација, дали да се пријавам на повикот? 

Само оние објекти кои се легализирани ќе бидат земени предвид за понатамошна 

анализа. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 

34. Како да ја дефинираме максималната сума која можеме да ја кофинансираме? 

Максималната сума која планира да ја кофинансира домаќинството не се ограничува од 

страна на повикот.  

 

Повикот дефинира максимална сума која е обездедена од страна на проектот - 10.000 

американски долари по домаќинство, во денарска противвредност. Главен предуслов за 

обезбедување на поддршката е домаќинствата да бидат подготвени да кофинансираат 

дел од предвидените интервенции. Исклучок од ова правило се домаќинства кои 

припаѓаат во ГРУПА 1, кои немаат обврска да обезбедат средства за кофинансирање, 

односно целата интервенција ќе биде покриена од страна на проектот. Финансискиот 

удел на домаќинствата за кофинансирање на предвидените мерки за енергетска 

ефикасност ќе зависи од висината на месечниот/годишниот доход на сите членови на 

домаќинството во 2019 година, односно:  

 

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 интервенциите.  

 

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. 

 

35. Дали може да аплицирам само за една одредена мерка за зголемување на енергетска 

ефикасност? 

Да, доколку енергетската контрола покаже дека таа мерка е меѓу најприоритетните за 

спроведување. 

 

36. Кој ќе биде начинот на известување до домаќинствата откако ќе заврши процесот на 

селекција? 

Резултатите од повикот ќе бидат објавени на веб страницата на УНДП. Само оние 

домаќинства кои ќе бидат селектирани ќе бидат директно контактирани за понатамошна 

соработка. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

     

 
 

 

37. Дали ќе може да се направи увид откако ќе биде направена селекцијата на 

домаќинствата? 

УНДП е организација која запазува високи стандарди на транспарентност. Критериумите 

по кои ќе бидат оценувани домаќинствата ќе бидат јавно објавени и секое домаќинство ќе 

може да пресмета дали освоило доволен број на поени за да влезе во групата на 

селектирани домаќинства. Дополнително на ова, одлуката за селектираните домаќинства 

ќе се донесе комисиски. 

 

38. Дали изјавите треба да бидат заверени на нотар? 

Не. Во оваа фаза изјавите не треба да бидат заверени на нотар. 

 

39. Дали може да ми потврдите дека пријавата е пристигната? 

Не, затоа што пристигнатите пријави сеуште не се отворени. Пријавите ќе се отворат 

комисиски, по истекувањето на крајниот рок за пријавување. Доколку истите се 

пристигнати во канцелариите на УНДП со сигурност ќе бидат разгледани. 

 

 

 


