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Фондација Ново Образование за Бизнис (НБЕ) 

Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на општини за изготовка на Програми за енергетска 

ефикасност  

 

Предмет на Јавниот повик  е избор на општини за изработка на Програми за 

енергетска ефикасност согласно предвидените активности како дел од проектот 

„Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа“  кој Фондацијата Ново Образование за 

Бизнис започна да го имплементира од 1 јануари 2013 година. Проектот е со 

времетраење од една година и се имплементира со поддршка на Центарот за 

Институционален Развој – ЦИРа и Швајцарската агенција за развој и Соработка. 

Проектот Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа е во насока на една од главните 

стратешки цели на Фондацијата Ново Образование за Бизнис (НБЕ). Истиот има за 

цел да ја подигне свеста за енергетска ефикасност кај локалната самоуправа, но истo 

така и да ги поддржи општините во нивните напори за намалување на енергетската 

интензивност на јавните објекти на локално ниво.  Една од активностите кои треба да 

се реализираат како дел од овој проект е изработка на Програми за енергетска 

ефикасност на неколку општини.  

Изготвувањето на Програма за енергетска ефикасност е законска обврска за секоја 

општина согласно најновите законски измени. Согласно информациите на НБЕ 

моменталната ситуацијата е таква што дел од општините во Македонија имаат 

усвоено Програми за енергетска ефикасност и соодветни годишни акциони планови 

(особено поголемите општини), додека кај дел тоа уште не е случај. Недонесувањето 
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на овие програми е директно непридржување на законските обврски кои пак 

произлегуваат од усогласувањето на македонското законодавство со ЕУ 

легислативата. 

Фондацијата Ново Образование за Бизнис ќе поддржи дел од единиците на локалната 

самоуправа (општините) преку изготовка на програми за енергетска ефикасност по 

пат на кофинансирање.  

Право на учество на јавниот повик имаат сите општини на Република Македонија 

кои ги исполнуваат следните услови:  

 Немаат претходно изготвена Програма за енергетска ефикасност и акционен 

план за општината;1 

 

Критериуми за избор на општините: 

 Првиот критериум за избор на општини за кои ќе бидат изготвени Програми за 

енергетска ефикасност ќе се базира врз процентот на кофинансирање, односно 

оние општини кои ќе понудат највисок процент на кофинансирање за изработка 

на Програмата од нејзината вкупна вредност ќе добијат најмногу поени при 

селекцијата (во однос на овој критериум). На овој начин, колку повеќе се 

спремни општините да кофинансираат, толку поголем број на програми ќе 

бидат поддржани од страна на НБЕ2. Средствата за кофинансирање општините 

може да ги обезбедат од сопствени средства или други извори на 

финансирање (донатори). 

 

 Втор критериум за избор е бројот на јавни објекти во рамките на една општина. 

Помалите општини кои имаат помал број на објекти, ќе добијат повеќе поени 

при селекцијата. Причина за воведувањето на овој критериум е ограничениот 

капацитет (финансиски и човечки ресурси) кај помалите општини во Република 

Македонија и потребата за нивна поддршка.  

                                                           
1
 Општините кпи имаат изгптвенп Прпграма за енергетска ефикаснпст кпја не е вп спгласнпст сп 

најнпвите закпнски регулативи имаат правп да аплицираат на јавнипт ппвик. 
2
 Не е утврден минимален или максимален прпцент на кпфинансираое кпј една ппштина мпже да гп 

ппнуди. Избпрпт за ппнуденптп кпфинансираое пстанува вп целпст на ппштината. 
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 Дополнително, претходно воспоставената соработка со НБЕ ќе биде земена 

предвид; 

Критериум Процент на учество 

Понудено процентуално 
кофинансирање од страна на 
општината 

60 % 

Број на објекти во надлежност на 
општината 

30 % 

Претходно воспоставена соработка 10 % 

 

Барањето за изготвување на Програми за енергетска ефикасност на општините треба 

да се достави на пропишан образец, на е-маил: todor.milchevski@fbe.edu.mk и 

tomche.chaloski@nbe.mk. По испраќањето на Барањето секоја општина треба да добие 

поврда за применото барање (електронски). 

Образецот 1_ Барање за изработка на Програма за енергетска ефикасност е 

достапен на следниот линк: www.nbe.mk 

Јавниот повик за аплицирање за изработка на Програми за енергетска ефикасност на 

општините трае до 03 мај, 2013 година најдоцна до 15:00 часот. Барањата кои ќе 

пристигнат по завршувањето на крајниот рок за аплицирање нема да бидат 

разгледувани.  

Општините кои ќе бидат избрани за изработка на Програми за енергетска ефикасност 

ќе бидат известени по е-маил и телефон најдоцна до 10 мај, 2013 година. 

mailto:todor.milchevski@fbe.edu.mk
mailto:tomche.chaloski@nbe.mk
http://www.nbe.mk/


                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Фондација Ново Образование за Бизнис (НБЕ) 

м-р Тодор Милчевски 

проектен координатор 

Томче Чалоски 

aсистент координатор 

адреса: Коста Новаковиќ бр.8 

1000 Скопје, Р. Македонија 

контакт телефон: +389 2 2402 160 +389 2 2402 161 

веб: www.nbe.mk 

е-маил: todor.milchevski@fbe.edu.mk 

сс: tomche.chaloski@nbe.mk 
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