
 

 

Врз основа на член 22, став 1 точка 13; а во врска со член 67-а од Законот за градење („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 39/16, 71/16, 

132/16, 35/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19 и 18/20) и член 101 од 

Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 

163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18), во врска со Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2020 година и 

Буџетот на Општина Карпош за 2020 година, Програма ГД-Прокети за енергетска ефикасност („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2019) и  член 11 од од Правилникот за условите, критериумите, видот и 

начинот на субвенционирање и подршка во проектот „Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за 

колективното домување во Општина Карпош  бр.493/34 од 29.01.2020 година и Одлуката за  давање 

согласност за објавување оглас за субвенционирање и подршка во Проектот „Енергетски ефикасни димови“ на 

станбени згради за колективно домување во Општина Карпош бр.493/35 од 29.01.2020 година  („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020), Комисијата за спроведување постапка за субвенционирање и 

подршка на проектот „Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективно домување во Општина 

Карпош, формирана од Градоначалникот на Општина Карпош, со решение бр.11-1763/1 од 03.03.2020 година 

распишува 

 

ЈАВЕН ПОВИК 

за субвенционирање и поддршка во проектот „Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за 

колективното домување во Општина Карпош 

 

 

Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Карпош за 2020 година од 

Програмата ГД-Прокети за енергетска ефикасност, наменети за инвестиции во енергетска ефикасност на 

станбени згради за колективното домување, а врз условите и критериумите дадени во овој јавен повик. 

 

1. Предмет на јавниот повик е субвенционирање и поддршка на Заедници на сопственици или овластени 

Управители станбени згради за колективното домување во Општина Карпош за инвестиции со мерки за 

енергетска ефикасност во заедничките делови на згради за колективното домување во делот на: 

- Енергетски ефикасна фасада,  

 

Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Карпош, Програма 

ГД-Прокети за енергетска ефикасност, во висина од 30%, но не повеќе од 600,000,00 денари од вкупниот 

износ на вредноста на инвестицијата за секоја одобрена апликација. 

 

 

2. Право на учество на јавниот повик имаат сите Заедници на сопственици или Управители на станбени 

згради за колективното домување  во Општина Карпош кои се евидентирани во регистарот на станбени 

згради во Општина Карпош, како Заедници на сопственици или  Управители. 

 

3. Услови и критериуми за учество на јавниот повик кои треба да бидат целосно исполнети од страна на 

потенцијалните корисници за субвенционирањесе  следниве: 

 Станбените згради за колективно домување да биде постари од 25 години, 

 Да имаат донесено Одлука за учество во проектот ЕЕД со мерки за ЕЕ за делови со заедничка 

сопственост на фасада и кров од станбените згради за колективно домување. Одлуката се смета за 

усвоена доколку истите своерачно ги потпишале 50% плус 1 сопственик од вкупниот број на 

сопственици на посебни делови на колективниот станбен објект Одлуките се доставуваат во 

оригинален примерок или нотарски заверена копија  



 Да имаат минимум 70% од сопствениците на станбени единици потпишана за сопствено учество во 

проектот ЕЕД со мерки за ЕЕ за делови со индивидуална сопственост (прозори) од станбена зграда за 

колективно домување за што доставуваат копии од изјавите  

 Одлука од Заедница на станарите или преку овластен Управител за реновирање на зградата за 

колективно домување односно воведување на мерки за енергетска ефикасност. 

 Имотен лист со кој се докажува сопственоста, 

 Сопствениците да се согласни да дозволат анкетирање, мерења за изработка на техничка 

документација и промотивни активности на нивната зграда/стан. 

 

 

4. Потребни документи за аплицирање/пријавување 

 Пополнета Апликација  – образец, потпишан/а од претседателот на заедница на сопственици или 

управителот, 

 Изјава за старост на колективниот станбен објект, дадена и потпишана од овластено лице за 

застапување 

 Листа со потписи на сопственици на станбени единици за учество во проектот, 

 Потврда од општината за евиденција во регистарот на станбени згради, општината ја 

обезбедува/издава по службена должност. 

 Решение од Централен регистар за Заедници на сопственици или Договор со Управители, 

 Доказ за сопственост (имотен/и лист/ови) 

 Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се 

согласни да се изработу енергетски ефикасна фасада 

 Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се 

согласни да учествуваат со сопствени средтсва за дел од вкупниот износ за да се изработи енергетски 

ефикасна фасада 

 

5. Начин и рок на доставување на пријавите  

Апликацијата  за проектот „Енергетски ефикасни домови“ во Општина Карпош може да се подигне во 

Архивата на Општина Карпош или од официјалната веб страница на Општина Карпош (karpos.gov.mk) 

 

Јавниот повик трае 30 дена од денот на објавувањето, поточно до 16.06.2020 година (вторник). 

Пријавите треба да се достават до Општина Карпош, преку пошта на адреса: ул. Радика бр.9 ,1000 Скопје, или 

во Архивата на Општина Карпош најдоцна до 16.06.2020 година (вторник) до 15:00 часот на последниот ден од 

завршувањето на Јавниот повик, со назнака:  

Јавен повик за субвенционирање и поддршкасо проектот „Енергетски ефикасни домови“ во Општина 

Карпош. 

 

Пријавите се доставуваат  во затворен и запечатен коверт, без означување на субјектот кој ја поднесува 

пријавата. 

Неуредните апликации/пријави кои не се доставени на начин како што се бара во горенаведениот текст, 

односно кои содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и оние кои нема да бидат 

доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации може да се добијат на телефон:  078/487-060  

 

                                                                                              

Број: 11-2746/1                        

Датум: 14.05.2020 година  

Скопје                                                                                    



 

 

  Комисијата за спроведување постапка  

        за субвенционирање и подршка на проектот  

„Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради 

       за колективно домување во Општина Карпош 


