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Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектините активности на проектот 
„Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот 
за зелена економија“, суб-грантиран во рамките на проектот „GEAR – Зелена економија за 
развој на регионот“ распишува 

 

ЈАВЕН ПОВИК  
за изработка на зелени акциски планови за мали и средни 

претпријатија 
 

  
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на 
концептот за зелена економија“, суб-грантиран во рамките на проектот „ GEAR-Зелена 
економија за развој на регионот“ финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА 
Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2016-2017, имплементиран од страна 
на Еко-свест, Центар за истражување и информирање за животната средина, Скопје во 
партнерство со СМАРТ Колектив од Србија, Центар за поддршка и развој од БиХ, и 
Асоцијацијата Слап од Хрватска, Eden Center  од Албанија и Fors Montenegro од Црна Гора. 

Главната цел на проектот е подобрување на улогата на граѓанските организации во 
имплементацијата на концептот за зелена економија во македонските компании. 

ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
 
Согласно проектната апликација  во рамките на проектот е предвидено изработка на три зелени 
акциски планови за мали и средни претпријатија. Израбтоката на зелените акциски планови е 
бесплатна т.е. компаниите кои ќе бидат избрани во рамките на повикот ќе немаат никакви 
финансиски обврски за нивна изработка. 
 
Целта на зелените акцискиски планови е: 

- да ги промовира придобивките од ефикасното искористување на ресурсите 

- да придонесе кон нискојаглероден развој 

- да придонесе кон социјална инклузија 

- да го олесни пристапот до финансии 
- да даде поддршка на меѓусекторската соработка за примена на кружната(циркуларна) 

економија 
- да обезбеди поголема конкуретност на претпријатијата преку нивно озелнување 
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Секој зелен акциски план ќе содржи енергетски биланс за претходните 2 години (2018 и 2019 
година) во кој ќе биде прикажана потрошената: електрична енергија, топлинска енергија и вода. 
Покрај енергетскиот биланс ќе бидат дадени насоки за ефикасно искористување на ресурсите, 
предлог мерки за енергетска ефикасност и примена на обновливи избори на енергија, насоки 
за намалување на отпадот, селектирање и рециклирање, можности за финансирање за 
имплементирање на мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и 
изработка на акциски план со временска рамка од  2 години. 

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК 

 
На Јавниот повик право на учество имаат сите мали и средни претпријатија во Република 
Македонија. 
 

ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ 

Претпријатијата кои аплицираат на јавниот повик доколку се избрани од нивна страна ќе биде 
потребно да ги обезбедат следните работи: 
 

- сметки за електрична енергија за 2018 и 2019 година 

- сметки за топлинска енергија за 2018 и 2019 година 

- сметки за вода за 2018 и 2019 година 

- едно лице задолжено за комуникација со тимот на Центар за климатски промени 

- да дозволи најмалку две посети на претпријатието од страна на тимот на Центар за 

климатски промени 

- да учествува во изработката на инвестицискиот акциски план 

 
НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
 
Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пријава за учество во слободен 
формат. 
Пријавите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот на Јавниот повик нема да бидат 
разгледувани.  
 
Пријавите се доставуваат по е-маил на centarzaklimatskipromeni@yahoo.com со назнака за 
„Јавен повик за изработка на зелени акциски планови“.  
 

mailto:centarzaklimatskipromeni@yahoo.com
mailto:contact@ckp.org.mk
http://www.ckp.org.mk/
mailto:ckp.skopje@gmail.com
mailto:ckp.gevgelija@gmail.com
mailto:ckp.ohrid@gmail.com
mailto:centarzaklimatskipromeni@yahoo.com


 

ЗГ„ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ“ Гевгелија  
Ул. Гоце Делчев бр. 74 Гевгелија     

Тел: +389 2 5208 330 
Е-маил: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com  

contact@ckp.org.mk 
www.ckp.org.mk  

 

Центар за климатски промени-Скопје  
Козле – 2, бр. 18 - Скопје 
Република Македонија 
ckp.skopje@gmail.com  
 

Центар за климатски промени-Гевгелија  
Гоце Делчев  бр. 74 – Гевгелија 
Република Македонија 
ckp.gevgelija@gmail.com  

Центар за климатски промени-Охрид 
Димитар Влахов бр. 14/12 – Охрид 
Република Македонија 
ckp.ohrid@gmail.com  

 

Крајниот рок за доставување на пријавите е 24.01.2020 до 16:00 часот. 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЈАВНИОТ ПОВИК 

Сите учесници на Јавниот повик ќе бидат известени најдоцна до 31.01.2020 дали се избрани да 
учествуваат во изработката на акциските планови преку електронски пат. Воедно, резултатите 
од Јавниот повик ќе бидат објавени на веб страната на Центар за климатски промени 
(www.ckp.org.mk) 

 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
Дополнителни информации во врска со Јавниот повик може да се добијат на тел. 02-5208330 

секој работен ден од 10.00 до 14:00 часот.  
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