
 

Издавањето на оваа детална анализа e финансирана преку проектот „Граѓанските организации 

во акција за климатските промени, спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското 

здружение на млади правници-МЗМП и Организацијата за промовирање на природните 

вредности и луѓе-CVNP. Изразените ставови и мислења се на авторот/авторите и издавачот и 

нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот - Владата на 

Шведска.   

 

ПОВИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДЕТАЛНА АНАЛИЗА НА УЧИЛИШТЕ ЗА 

ПОГОЛЕМА ЗАСТАПЕНОСТ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

Основни информации: 

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на 

проектот „За поздрав и поурбан живот на Ромите“, финансиран од „Центар за 

истражување и информирање за животната средина Еко-свест“, објавува 

повик за изготвување на детална анализа на училиште за поголема 

застапеност на обновливи извори на енергија.  

Eнергетската криза предизвика неколку поскапувања на електричната 

енергија за институциите. Ова предизвика интерес за подобрување на 

енергетската ефикасност, заштедата на енергија и поголема застапеност на 

производството на електрична енергија од обновливи извори. Воведување на 

постепено поскапување на електричната енергија дополнително отвори 

простор за работа на енергетската ефикасност за институциите кои ќе сакаат 

да ја намалат сметката за електрична енергија. 

Опис на активноста: 

 Со оваа активност треба да се изврши скенирање и анализа на 

потрошувачката на електрична енергија на училиштето. Документот треба 

да ја анализира можноста за поставување на фотонапонска 

електроцентрала поставена на објект (кров) за задоволување на 

соспствените потреби во преден план. Со оваа активност треба да  се 

промовира поголема застапеност на обновливи извори на енергија. Целта е 

да се поттикне декарбонизација, трансформација и обнова на општеството 

и зголемување на јавната свест за можностите за нискојаглеродни 

економии и зелена трансформација, како и правење јавен притисок на 

институциите. 

 За оваа активност потребни се Експерт и графички дизјнер: 

 

Експерт: 

Обем на работата: 

 Да изработи Детална анализа за поголема застапеност на обновливи 

извори на енергија за претходно договорено училиште, која ќе биде 

помеѓу 10-20 страници на македонски јазик 

 Да даде експертско мислење со конечни заклучоци за бараните 

анализи 

 Да соработува со Ромаверзитас во изработката на овие документи 

согласно предложената временска рамка 

Потребни квалификации: 

 Соодветно високо образование од областа на машинството и 
електротехниката (предност постдипломски студии) 
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здружение на млади правници-МЗМП и Организацијата за промовирање на природните 
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нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот - Владата на 

Шведска.   

 

 Работно искуство од најмалку 5 години од областа енергетика, 
енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија 

 Да има одлични истражувачки и аналитички способности 

 Да имаат искуство во изработување на анализи, истражувања, 
прирачници, програми и слично 

 Да имаат способности за планирање и организација 

 

 

Графички дизајнер 

Обем на работата: 

 Графичко уредување на Деталната анализа  

 Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас 

 Редовна и навремена координација со експертот за Детална анализа 

Потребни квалификации: 

 Соодветно високо образование 

 Работно искуство како графички дизајнер 

 Да имаат искуство во графичко уредување на анализи, истражувања, 
прирачници, програми и слично 

 

Потребни документи и начин за пријавување: 
 

 Кратка биографија 
 Доказ за завршено образование 

 Понуда за Изготвување на детална анализа на училиште за поголема 
застапеност на обновливи извори на енергија (само за Експерт)  

 Друга документација која кандидатот смета дека ќе му биде во прилог 

на апликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува 
искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.) 

 

Сите заинтересирани кандидати, се охрабруваат да ги достават 

документите најдоцна до 17.03.2023 часот на меил 

smileskikristijan.rv@gmail.com, со назнака: Апликација за Експрет/Графички 

дизајнер за Детална анализа. 
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