
 
 

 

 

ВТОР ПОВИК  

за финансиска поддршка на домаќинствата во Лисиче за замена на грејните тела на огревно 

дрво, јаглен, нафта или отпад со цел намалување на загадувањето на воздухот во Скопје  

 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА 

 

1. Дали доколку домаќинството се пријавило на првиот повик, пријавата по автоматизам ќе биде 

земена во предвид при разгледување на пријавите од вториот повик? 

 

Не, со цел Вашата пријава да биде земена предвид во рамки на вториот повик, би требало повторно 

да ги доставите сите потребни документи за пријавување во утврдениот временски рок.  

 

2. Дали домаќинствата чија пријава била одбиена во рамки на првиот повик имаат право да се 

пријават на овој (втор) повик? 

 

Да, домаќинствата чија пријава била одбиена во рамки на првиот повик имаат право да се пријават 

на вториот повик доколку ги исполнуваат условите. Ве молиме внимателно прочитајте ги 

информациите содржани во вториот повик и доставете ги сите потребни документи пред крајниот 

рок за достава на пријавите.  

  

3. Кој тип на грејно тело ќе биде инсталирано во селектираните домаќинства? 

 

Најпрвин, во селектираните домаќинства ќе се направи увид на фактичката состојба и ќе биде 

предложена соодветната мерка. Преложеното грејно тело може да биде: клима уред - инвертер, 

топлинска пумпа, печка на пелети/брикети и сл., во зависност од препораките на експерти. 

 

4. Дали може да се пријавиме само за замена на грејно тело? 

 

Да, може да се пријавите само за замена на грејно тело.      

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Дали може да се пријавиме само за замена на прозорци и врати? 

 

Не. Може да се пријавите само за промена на грејно тело, промена на грејно тело заедно со 

промена на прозорци и врати, меѓутоа не може да се пријавите само за промена на прозорци и 

врати. Приоритетна мерка која што мора да биде спроведена е замена на грејно тело.  

 

6. Дали двата вида на интервенции ќе одат во пакет, односно дали доколку домаќинството се 

одлучи да поднесе пријава и подоцна биде селектирано би требало да го замени и грејното тело 

и прозорите и вратите? 

 

Не. Во селектираните домаќинства ќе се направи увид на фактичката состојба и ќе биде предложена 

соодветната мерка. Предложената мерка може да биде замена на грејно тело или замена на грејно 

тело заедно со замена на прозорци и врати (повикот не предвидува замена само на прозорци и 

врати). Откако ќе се изберат домаќинствата во следната фаза УНДП ќе објави тендер за набавка и 

монтажа на грејни тела и прозорци/врати. Тоа значи дека домаќинствата не треба самостојно да 

прават набавки на грејни тела и прозорци/врати.  

 

7. Доколку нашето домаќинство има примања поголеми од 180,000 МКД за 2019 година, дали сепак 

можеме да се пријавиме на повикот? 

 

Да. Секое домаќинство кое се наоѓа во и околу целната зона за интервенција, а притоа ги исполнува 

дадените критериуми може да аплицира на овој повик. На овој повик приоритет им се дава на 

домаќинствата кои за 2019 година имале месечен доход во нето износ до 15.000 денари (односно 

до 180.000 денари годишно). 

Во случај да пријавениот број на домаќинства кои имаат годишен приход до 180.000 денари не е 

доволен за да се потрошат сите средства кои се на располагање на проектот, опфатот на 

домаќинства ќе биде зголемен односно ќе бидат земени и предвид апликациите на домаќинствата 

со годишен приход поголем од 180.000 денари. 

 

8. Дали доколку веќе сме го купиле грејното тело и/или новите врати и прозорци можат да ни се 

рефундираат средствата од проектот? 

 

Не. Проектот не предвидува рефундирање на средства за веќе спроведени набавки од страна на 

домаќинствата. Откако ќе се направи увид на фактичката состојба во селектираните домаќинства и 

ќе биде предложена соодветна мерка, УНДП ќе распише јавен оглас на кој би можеле да се пријават  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

сите заинтересирани компании/изведувачи. Штом ќе заврши транспарентната постапка за 

селектирање на најповолен понудувач/компанија, истите ќе пристапат кон достава и инсталација 

на грејните тела, прозорците и вратите.  УНДП ќе биде во целост задолжено за набавка и монтажа 

на грејните тела и прозорците/вратите. 

 

9. Дали би можело домаќинството да го избере добавувачот на грејно тело, врати и прозорци?  

 

Не. Добавувачите се избираат на отворена и транспарентна тендерска постапка која ја спроведува 

канцеларијата на УНДП.  

 

10. Кој дел од финансиските трошоци ги покрива проектот, само набавката на грејно тело, врати и 

прозорци или и деинсталација на старите и инсталација на новите уреди и производи?  

 

Целокупните трошоци кои би настанале како резултат на одобрените интервенции во 

селектираните домаќинства ќе бидат покриени од страна на проектот. Единствено доколку 

домаќинството би сакало да ги задржи старите прозорци и врати, истото ќе биде задолжено за 

нивна деинсталација и дислоцирање. Во спортивно, деинсталацијата и дислоцирањето ќе ги 

спроведе изведувачот, и притоа старите врати и прозорци нема да останат во сопствеништво на 

домаќинството.  

 

11. За колку време би можеле да очекуваме резултати дали нашето домаќинство е селектирано на 

повикот? 

 

Проектот предвидува дека домаќинствата ќе бидат селектирани во рок од еден месец по 

завршувањето на повикот. Само селектираните домаќинства ќе бидат контактирани од страна на 

проектот.  

 

12. Дали домаќинството финансиски треба да учествува во проектот со одедена сума? 

 

Не, целокупниот трошок кој би настанал како резултат на интервенциите ќе биде покриен од страна 

на проектот.  УНДП ги спроведува мерките преку изведувачи избрани во тендерска постапка.  

 

13. Во склоп на пријавата, во делот кај што треба да се споделат информации за примањата на 

домаќинството, дали треба да стои сумата на месечни примања на сите членови на 

домаќинството или вкупно примањата за цела година на сите членови на домаќинството? 

 

Во делот Г, точка 2 наведено е следново: „Наведете ја вкупната висина на нето доходот за 2019 

година за целото домаќинство (сите членови). Ве молиме забележете дека наведената сума ќе  



 
 

 

 

 

 

биде предмет на дополнителна проверка и затоа е неопходно истата да биде што е можно 

поточна“. Оттука, треба да се наведе вкупната висина на нето доходот за 2019 година за целото 

домаќинство. 

 

14. Имотот се води на починато лице, наследници се неговите деца (двајцата синови), а притоа 

оставинската постапка се уште не е отпочната поради Ковид пандемијата. Кој треба да биде 

носител на пријавата? 

 

Носител на пријавата треба да биде наследникот/наследниците на имотот на починатото лице. 

Притоа, апликантот/апликантите треба да приложат „Изјава“ (дополнителен документ во склоп на 

пријавата, може и рачно напишан) во кој што ќе дадат дополнително објаснување на фактичката 

состојба во однос на сопствеништвото на имотот, а со цел евалуационата комисија да има јасна 

слика за сопствеништвото на имотот за тој конкретен случај.     

 

15. Дали домаќинството ќе биде задолжено да го исфрли уредот за загревање или тоа ќе биде 

одговорност на УНДП? 

 

Во однос на обврските за исфрлање на уредот за загревање, ќе бидат споделени дополнителни 

информации со селектираните домаќинства во подоцнежна фаза од проектот.  

 

16. Во случај апликантот да е под кирија, кои документи би требало да се приложат во пријавата? 

 

Во случај апликантот да живее под кирија во објектот, во склоп на документите за пријава треба да 

се приложи и договор за закуп на недвижен имот, со рок на важност од минимум две години по 

датумот на поднесување на пријавата. Притоа, името на апликантот наведен во пријавата треба да 

биде идентично со името на закупецот во договорот за закуп на недвижен имот.  

 

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

 

Да, документите може и лично да се достават на адресата на УНДП (адреса: Јордан Хаџи-

Константинов Џинот, Број 23), во периодот од 09:00 – 17:00 часот секој работен ден, најдоцна до 5 

април 2021 година.  

 

 

 


