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Врз основа на договор за донација склучен на ден 21.07.2022 година во 
Скопје со архивски број 08-7036/1 Општина Кисела Вода објавува : 
 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД МЕСЕЧНИТЕ СМЕТКИ ЗА ПОТРОШЕНА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  НА СОЦИЈАЛНО – РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ,  ЖИТЕЛИ НА        
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА   

I.Општи информации 
 
1. Краток опис на програмата за Јавниот повик: 
Предмет  на овој Јавен повик е , субвенционирање на дел од месечните сметки за 
потрошена електрична енергија на социјално –ранливите категории, жители на 
Општина Кисела Вода. 
2. Право на учество на јавниот повик имаат: 
Право на учество за користење на согласно овој правилник имааат  социјално –
ранливите категории, жители на Општина Кисела Вода , кои аплицираат врз 
основа на јавен повик , ги исполнуваат условите и ја доставиле потребната 
документација.  
 
3. Потребна документација  
- образец “ Барање за помош“ 
- Изјава (согласност за користење лични податоци) 
- Потврда од центар за социјални работи ( дали се приматели на социјална или 
друг вид на помош) 
- од Агенцијата за вработување  потврда  за невработени лица и баратели на 
работа. 
- Извод на родените за малолетни членови на семејството ( изводот може да е 
копија ) 
-Доказ за животен статус ( за самохраните родители и едно родителските 
семејства) 
-Копија од последни 3 (три ) платени сметки за потрошена електрична енергија 
(ЕВН) 
- Бројот на броилото  за ЕВН  
-Имотен лист 
  

 
4, Временска рамка и користење на средства 
Средствата добиени од донација  за  субвенционирање за дел од месечните сметки  
Општина Кисела Вода  ќе ги трансферира до снабдувачот со електрична енергија –
ЕВН  со листа на избрани корисници. 
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5,. Критериуми и услови за учество: 
-Барањето за субвенционирање на дел од месечните сметки за потрошена 
електрична енергија( барање за помош)  се поднесува заедно со потребната 
документација , во затворен плик преку Архивата на Општина Кисела Вода  до 
комисијата за спроведување на постапката 
-Архивата на Општина Кисела Вода примените барања ги евидентира со точното 
време на поднесување (датум , час и минута) , заради воспоставување редослед по 
кој ќе се разгледуваат и прифакаат барањата ( до исполнување на бројката 
зададена во договорот). 
 
6. Комисија  
- За утврдување на исполнувањето на условите за доделување на финасиските 
средства , Градоначалникот на Општина Кисела Вода формира Комисија ( од 5 
члена) 
-Комисијата е составена од претседател и 4 члена од редот на вработените во 
администрацијата на Општината. 
-Комисијата има право и должност да ги провери податоците во барањето , да 
изврши увид во соодветноста на документацијата и доколку е потребно да се 
консултира со стручни лица .Комисијата е должна да достави предлог за 
доделување на финансиските  средства до градоначалникот . 
- Врз основа на доставента  документација и спроведената постапка , Комисијата 
го утврдува исполнувањето на критериумите и доставува предлог до 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода за усвојување или неусвојување на 
барањето за добивање на финансиски средства . 
 
Образецот “ барање за помош“ за достапни на интернет страната на Општина 
Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk и во Архивата на Општина Кисела Вода. 
 
Подносителите  ќе бидат известени во рок од 15 дена од денот на донесување на 
Одлуката за распределба на средства од донацијата . 
 
Напомена: Пријавите без комплетна приложена документација или по истекот 
на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се 
враќаат.  
Повикот е во важност 15 работни дена од денот од денот на објавување! 
За дополнителни информации: 
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат 
до лицето за контакт:  
Ана Ѓуроска ana.gjuroska@kiselavoda.gov.mk 071/391-167 
Мариана Блажевска marjana.blazevska@kiselavoda.gov.mk 072 / 248-526 
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Барање за помош  

 

Лични информации 

 
Име и презиме:  

Адреса:  

Град:  

Телефон за контакт:  

E-Mailадреса:  

 

Информации за членовите на семејството со кои живеете 

Име и презиме:  

Години:  

Наведете го својството на членот:  

 

Име и презиме:  

Години:  

Наведете го својството на членот:  

 

Име и презиме:  

Години:  

Наведете го својството на членот:  

 

Социјален статус 

Накратко опишете го вашиот социјален статус и причината поради која барате помош: 
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Дали сте примател на социјална или друг вид на помош од државата (туѓа нега, мобилност, 
додаток за трето дете, образовен додаток, пензија...) 

 
- ДА (Доколку одговорот е ДА, наведете која помош ја добивате од страна на државата) 
- НЕ (Доколку одговорот е НЕ, наведете дали сте поднеле барање за добивање на помош од 

страна на државата и доколку сте биле одбиени која било причината за тоа) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Дали добивате или сте добивале помош од други здруженија и организации 
- ДА (Доколку одговорот е ДА, наведете ги организациите од кои сте добивале на помош, 

период и вид на помош) 
- НЕ  

Услови за барање на помош и согласност за вработување 

Со поднесување на ова барање за помош, се согласувам да ја известувам Општина Кисела Вода за 
секоја промена на социјалниот статус, вработување или друга помош добиена од иинституции или 
здруженија.  
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Потврда и потпис 

Со поднесувањето на ова барање, потврдувам дека моите податоцикои се наведени во барањето се 
точни и целосни. Се согласувам да бидам контактиран/а од страна на Општина Кисела Вода во 
согласност со податоците и условите наведени во барањето за помош. 

 

Име и презиме (со печатни букви):  

Датум:  

Потпис:  
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И З Ј А В А 

засогласностзакористењеналичнитеподатоци 

Јас___________________________________________________________________________ 

Врзоснованачленот 6 одЗаконотзазаштитаналичниподатоци (Службенвесникбр. 7/2005; 
103/2008; 124/2010 и 135/2011), соовааизјавајаизразувамсвојатасогласностзаобработка и 
чувањенамоителичниподатоци, воархиватаналичниподатоциодстрананаОпштина Кисела 
Вода  

Согласностазаобработкаизразенапогорегивклучува и следнителичниподатоци: име и 
презиме, датумнараѓање, МатиченБрој, пол, адресана е-пошта, податоцизаместотонаживеење, 
(адресниподатоци и телефонскиброј), податоцизавработувањето податоци за примање на 
помош од институции, социјалниот статус и податоци за месечни примања. 

Соовапотврдувамдекасумизвестен/а замоетоправона:  

* Пристап и променанамоителичниподатоци 

* 
Оправданобарањевописменаформазаблокирањенаобработканамоителичниподатоципорадип
осебнапричина/ситуација 

 

 

 

* Како и тоадекадавањетонамоителичниподатоци е 
доброволно.Гозадржувамправотовосекоевремеповлекувањетонасогласностадагодадамписме
ноиливокојабилодругаформа . 

Овааизјавајадавамдоброволно . 

 

Датум____________ Изјавил_____________________________ 
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Изјавата е потребно да биде потпишана. 

Потребни документи: 
- Пополнето барање до Општина Кисела Вода  
- Потврда од Центар за социјални работи (дали сте приматели на социјална или друг вид 

помош) 
- Потврда од Агенцијата за вработување дека сте невработени лица и баратели на 

работа 
- Извод на родените за малолетните членови на семејството (изводот може да е копија) 
- Доказ за животниот статус (за самохраните родители и еднородителските семејства) 
- Последни 3(три) платени сметки за потрошена електрична енергија (ЕВН) 
- Бројот на броилото за ЕВН  
- Имотен лист  
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