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Прашања и одговори  

од информативниот состанок за Проектот за развој на пазарот во секторот домување одржан 

на ден 20.04.2018 година 

 

1. Дали на повикот има право да учествува компанија која е основана од страна на 
училиште?  
 
Доколку компанија е трговско друштво регистрирано во Република Македонија коешто нуди 

пазарни решенија во секторот домување, може да поднесе пријава за учество во Проектот за 

развој на пазарот во секторот домување. Од право на учество се изземени јавни претпријатија 

и компании во доминантна државна сопственост. 

 

2. Дали е ограничен бројот на компании коишто ќе бидат поканети да ја продолжат 
постапката по фазата на изразување на интерес? 
 
Бројот на компании коишто ќе се поканат да ја продолжат постапката е ограничен согласно 

буџетот одреден за оваа намена во рамките на Проектот за развој на пазарот во секторот 

домување и е во директна зависност од поединечниот износ на побараната техничка и 

финансиска поддршка. 

 

3. Која е временската рамка за процесот на селекција? 
 

Рокот за доставување на детална апликација ќе биде објавен на веб страната на Хабитат 

Македонија по 7 мај 2018 година.  Се очекува избраните компании по евалуацијата на 

деталната апликација да соработуваат со Хабитат Македонија во понатамошен развој на 

нивната иницијатива и да склучат договор за спроведување на иницијативата најдоцна до 30 

септември 2018 година. 

 

4. Дали има рок за воведување на иницијативата? 
 
Временската рамка за воведување на иницијативите ќе зависи од видот и природата на 

истите, што треба да биде предвидено во договорот за спроведување. Проектот ќе дава 

понизок приоритет на инцијативите кои ќе имаат подолг рок за нивно воведување. 

 

5. Во врска со условот за евиденција на домаќинства со ниски приходи за купување на 
асортиман на производи или услуги, дали истото се однесува на постоечкиот 
асортиман или на новата иницијатива и дали непостоењето евиденција дека се 
опслужува сегментот домаќинства со ниски приходи е елиминаторен критериум? 
 
Известување во пријавата за евиденцијата на купувачи – домаќинства со ниски приходи се 

однесува на постоечкиот асортиман на производи и/или услуги, додека следење на 

домаќинствата со ниски приходи и известување за нив се однесува на новата иницијатива, во 

текот на нејзиното спроведување од избраната компанија односно компании. Непостоење на 
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таква евиденција не е елиминаторен критериум, но истата ќе се смета за предност, како што е 

наведено во повикот. 

 

6. Кое е предвиденото процентуално учество на еквити инвестицијата на Хабитат 
Македонија во сопственичката структура на компанијата и кои се очекувањата за 
излез од компанијата? 
 
Предвидено е малцинско учество на Хабитат Македонија во сопственичката структура на 

избраната компанија (помалку од 50%). Истото ќе се одреди по евалуацијата на иницијативата 

и процената на пазарната вредност на компанијата. Излезот од компанијата се проценува на 

рок од 5 до 8 години од денот на реализацијата на еквити инвестицијата, што ќе се одреди со 

договор меѓу избраната компанија и Хабитат Македонија. 

 

7. Што опфаќа техничката помош? 
 
Техничката помош опфаќа консултантски услуги, обуки, лиценцирања и слично. 

 

8. Дали постои можност да се обезбеди пласман на производите коишто ќе произлезат 
од иницијативата преку мрежата на Хабитат? 

 
Целта на проектот е да се подобри капацитетот и способноста на македонските компании 

кои се активни во секторот домување самостојно да ги пласираат своите производи и услуги. 

Улогата на Хабитат Македонија може да биде промотивна, но без обврска за обезбедување 

пласман на производи или услуги преку својата мрежа. 

 

9. Дали повикот се однесува исклучиво на иницијативи за унапредување на 
енергетската ефикасност? 
 
Повикот се однесува на разнородни иницијативи кои нудат пазарни решенија во секторот 

домување со цел збогатување на понудата и обезбедување полесен пристап до квалитетни 

производи и услуги за домаќинства со ниски приходи, со особен интерес за иницијативи коишто 

се однесуваат на унапредување на енергетската ефикасност на индивидуалните или 

колективните станбени објекти во Република Македонија. 

 

10. Дали ќе има ограничување во однос на намената на средствата? 
 
Намената на средствата треба да биде исклучиво во функција на иницијативата која ќе 

биде предложена од страна на избраната компанија. 

 

11. Дали може да се добие заем само за обртни средства? 
 
Заем за обртни средства без декларирана намена не е предвиден. 

 

12. Дали компаниите во кои ќе се инвестира во текот на имплементацијата на проектот ќе 
имаат некакви обврски за следење на индикатори и известување кон Хабитат 
Македонија? 
 
Да, компаниите коишто ќе бидат избрани и со кои Хабитат Македонија ќе склучи договор за 

спроведување на нивните иницијативи, ќе имаат обврска да следат и да известуваат според 

претходно одредени индикатори, договорени со Хабитат Македонија. 
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13. При излезот од сопственичката структура на компанијата, дали Хабитат Македонија 
ќе го понуди својот удел најпрво на доминантниот сопственик на компанијата? 
 
Во случај на еквити инвестиција, по доспевање на рокот за излез од компанијата, Хабитат 

Македонија ќе го понуди својот удел пред се на сопственикот или сопствениците на 

компанијата.  Деталите околу излезот и понудата на уделот на Хабитат Македонија ќе бидат 

дефинирани во меѓусебниот договор. 

 

14. Дали е можен заеднички настап на две компании во врска со иста иницијатива? 
 
Да, можен е настап на две или повеќе компании во врска со една иста иницијатива. Притоа 

е потребно да бидат јасно дефинирани улогите, меѓусебните односи како и очекувањата за 

техничка и финансиска поддршка на компаниите одвоено. Доколку компаниите се избрани за 

спроведување на заедничката иницијатива, Хабитат Македонија ќе склучи договори со секоја 

од компаниите посебно. 

 

15. Дали целта на проектот е да се опслужат што поголем број на семејства? 
 
Една од целите на проектот е да се опслужат што поголем број на семејства со ниски 

приходи. 

 

16. Дали лиценцирањето може да се вклучи во техничката поддршка? 
 
Да, лиценцирање може да се вклучи во техничката поддршка, во рамките на буџетот што е 

побаран и одобрен за оваа намена. 

 


