
ЈАВЕН ПОВИК 
 за ангажирање на консултант за анализа и подготовка на 

законските прописи во рамките на Проектот “Оџачари за чисти 
печки и чист воздух во Скопјe” 

Градот Скопје започна со спроведување на Проектот “Оџачари за чисти печки и 
чист воздух во Скопјe”, кој е финасиран од Сојузното Министерство за 
економска соработка и развој од Сојузна Република Германија и истиот се 
реализира во соработка со збратимениот град Ниренберг  од Сојузна Република 
Германија. 

I Краток опис на проектот 

Проектот е фокусиран на подобрување на состојбата со квалитетот на 
амбиентниот воздух во градот Скопје, преку намалување на емисиите во воздухот  
од домаќинствата во една пилот област во Скопје.  

За таа цел потребно е да се изработи анализа на законската рамка – уставна и 
законодавна, изворите на право и национална пракса, како и да се предложи 
законско решение (измена на закони или нов закон) за регулирање на 
предметната материја, да се обучат доволен број на оџачари, како и да се 
спроведе кампања за промовирање на значењето на професијата оџачар од 
аспект на заштита на здравјето на луѓето и заштита на амбиентниот воздух. 

 
II Цели на проектот  

Генерална цел :  

Целта на проектот е да се тестира систем за намалување на емисиите во 
воздухот од домаќинствата во една пилот – област во Скопје, за што потребно e 
да се обучат доволен број оџачари. 

Специфични цели : 

- Оспособување на оџачари во Скопје за контрола и чистење на приватни грејни 
тела и оџаци;  

- Советување на сопствениците на домовите за греењето со ниски емисии; 
- Информирање на сопствениците на домовите во пилот-областа и 

поттикнување да го променат однесувањето во поглед на греењето (гориво, 
вид печки, трошоци за греење); 

- Овозможување процена на проблематичната состојба и планирање мерки за 
изнаоѓање решение врз основа на состојбата на податоците во пилот-областа; 

- Исполнување на подготовките за законското спроведување на општите правни 
услови за контрола и намалување на емисиите во воздухот од домаќинствата. 



III Работни задачи на консултантот 
 
Работниот ангажман на консултанот предвидено е да се одвива во две фази и 
тоа: 
Активност 1 
Анализа на законската рамка – уставна и законодавна за оџачарските работи 
(оџачарство), особено од аспект на регулација на емисиите на гасови од 
домаќинствата и предлог решение за предметната материја. 
 
Активност 2 
Изготвување на законско решение за предметната материја (Предлог закон/ 
измена на постојна законска регулатива). 

IV Квалификации на консултантот 

- Завршено високо образование во областа на правото. Завршени 
постдипломски, докторски студии или правосуден испит во областа на правото 
ќе се сметаат за предност.  

- Најмалку 15 години работно искуство во областа на правото. Работа во 
проекти од областа на заштитата на животната средина ќе се смета за 
предност. 

- Напредно познавање на македонскиот правен систем. Учество на 
обуки/форуми од областа на заштита на животната средина ќе се смета за 
предност. 

- Развиени истражувачки и аналитички способности.  
- Солидно познавање на англиски јазик. 
 

V Права од интелектуална сопственост 
 

Моралните права од авторското дело му се признаваат на авторот. Материјалните 
права од авторските дела во смисла на Законот за авторско право и сродни 
права, ќе му се пренесат на нарачателот на начин и во опсег утврдени со 
договорот. 

 
VI Договор и обврска за известување 

 
Правата и обврските кои произлегуваат од ангажманот ќе бидат уредени со 
договор за авторско дело. Ангажираниот консултант ќе има обврска да достави 
извештаи за изработените работни задачи. 
 

VII Времетраење на ангажманот и исплата на финасиските средства 
 

За активност бр.1 
За реализација на активноста 1 од точка 3 на овој повик, консултантот ќе биде 
ангажиран 30 дена во период за времетраење од октомври - декември 2020 
година, согласно динамиката на проектните активностите.  



Исплатата на средствата за активноста 1, по доставена анализа со извештај за 
активностите најдоцна до 10 јануари 2021 година, ќе се изврши до крајот на 
јануари 2021 година. 
 
За активност бр.2 
Ангажманот за реализација на активноста 2 е очекувано да трае 30 работни 
денови за периодот февруари – март 2021 година.   
По доставенoто предлог - законско решение со извештај за активностите најдоцна 
до 10 април 2021 година, исплатата на средствата за активноста 2, ќе се изврши 
до крајот на април 2021 година.  

Финанскиските средства за ангажирање на консултант за анализа и подготовка на 
законските прописи во рамките на Проектот “Оџачари за чисти печки и чист воздух 
во Скопјe”, се обезбедени од Сојузното Министерство за економска соработка и 
развој од Сојузна Република Германија, во соработка со збратимениот град 
Ниренберг од Сојузна Република Германија. 

VIII Документи за пријавување 
 

- Професионална биографија;   
- Финансиска понуда за услугата за активност 1 и 2 според бројот на 

консултантски денови предвиден во повикот, изразена без персонален данок;  
- Документи кој ќе го потврдат степенот на завршено образование, работното 

искуство и другите квалификации согласно точка 4 од овој повик. 

Изборот на консултант согласно наведените критериуми ќе се врши од страна 
на проектниот тим за реализација на активностите на проектот “Оџачари за чисти 
печки и чист воздух во Скопје”,  формиран од страна на Градоначалникот на Град 
Скопје. 

IX Начин на пријавување 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите наведени во точка 4 од 
овој повик потребно е да ја достават потребната документација во електронска 
верзија на е-пошта Nikola.Jovanovski@skopje.gov.mk или во печатена верзија 
(лично преку архива или по пошта) на бул.Илинден бр.82, 1000 Скопје со назнака 
за: Повик за консултант за проектот „Оџачари за чисти печки и чист воздух во 
Скопје“. 
Рокот за аплицирање е 8 дена од денот на објавување. 
 
                                                                                                   

                                                                                                        
   Град Скопје 
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