
До  
ОПШТИНА ОХРИД 
ул. Димитар Влахов бр.57, Охрид  

 

БАРАЊЕТО ГО ПОПОЛНУВА  
ПОДНОСИТЕЛОТ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ  

 
 

 
Име и презиме: _______________________________ 
Адреса (улица и број):__________________________  
Општина:_____________________________________ 

 
Број на л.к.:___________________________________ 
Место:_______________________________________ 

  
Број на телефон:_______________________________ 

 
 

Б А Р А Њ Е 
за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина 

Охрид за набавка на инвертер клима уред за 2020 година 
 

1. Во врска со јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за набавка 
инвертер клима уред  за затоплување на мојот станбен објект, под полна морална, 
материјална и кривична одговорност изјавувам :  

• Дека  набавив  инвертер клима уред за затоплување на моето домаќинство  
(станбен простор) во 2020та година, и го монтирав на  
адреса__________________________________________, општина Охрид    

• Дека го немам искористено правото на поврат на дел од средствата за 
набавка на уред за затоплување на станбениот објект од било кој извор во 
Република Македонија. 

• Дека станбениот објект каде што ќе биде инсталиран инвертер клима уредот не 
е во фаза на градба и во него живеам. 

2. Податоци за претходно користена печка: *1 
• вид на печка    ___________________________________ 
• старост на печката    ______________________________ 
• вид на користено гориво   __________________________ 
• количина на користено гориво годишно _______________ (m3,литри) 
• живеам во стан/куќа со големина од _________________(m2) 
• се грее целата површина или  ______________________(m2) 

             

3.Податоци за трансакциска сметка на купувачот :  
Имател на сметката:______________________________ 

Број на трансакциска сметка: ________________________   
Име на банката: _________________________________ 

 
* 1 Барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење  не ја пополнуваат точка 
2. 



 

 
4. Фотокопија од лична карта. 
5.Изјава од барателот дека  нема искористено субвенции за купување на инвертер клими, 
6.Изјава дека до поднесување на барањето  е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или 
мазут, 
7. Фотографија од печката која се користела.*2 
8. Фотокопија од трансакциска сметка. 
9. Оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка 

 

 

Датум:________________  
Подносител: 
Место:________________   _ 

 

 
 

Напомена: Во предвид ќе се земат целосно пополнети Барања со 
приложена комплетна документација. 

 
*2 Барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење  не доставуваат 
фотографија од печката која се користела. 


