
Број:  0805-50/155020220084247

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
ЕМБС: 5712165

Целосен назив: Здружение МАЦЕФ - Центар за енергетска ефикасност на 
Македонија Скопје

Кратко име: Здружение МАЦЕФ Скопје

Седиште: НИКОЛА ПАРАПУНОВ бр.3а-лок.51/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

Вид на субјект на упис: ДРУГО

Датум на основање: 29.11.2002 г.

Деловен статус: Активен

*Вид на сопственост: Недефинирана

ЕДБ: 4030002467918

Големина на субјектот: мал                 

Организационен облик: 10.4 - професионално (струково) здружение

Надлежен регистар: Регистар на здруженија и сојузи

www.crm.com.mk

   Трговски регистар и регистар на други правни лица

Датум и време:  1.9.2022 г. 15:51:30

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А  С О С Т О Ј Б А

ДЕЈНОСТИ
Приоритетна дејност/
Главна приходна шифра:

94.12 - Дејности на струковни организации врз база на 
зачленување
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Дејности во внатрешниот 
промет:

58.11 - Издавање на книги
58.14 - Издавање на списанија и периодични публикации
58.19 - Други издавачки дејности
62.01 - Компјутерско програмирање
62.02 - Компјутерски консултантски дејности 
63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности 
71.11 - Архитектонски дејности
71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
71.20 - Техничко испитување и анализа
72.19 - Други истражувања и експериментален развој во 
природните, техничките и технолошките науки 
79.90 - Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив 
85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место
94.12 - Дејности на струковни организации врз база на 
зачленување
94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, 
неспомнати на друго место

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

Име и презиме: ЈАСМИНКА ДИМИТРОВА-КАПАЦ

Адреса: НИКОЛА ПАРАПУНОВ бр.31/31 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

Овластувања: Претседател

Овластено лице: Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
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Дополнителни 
информации:

Цели:   •Развој и промоција на научната мисла во доменот на 
ефикасното користење на ресурсите;  •консултации при 
проектирање, изградба, експлоатација и одржување на 
енергетски објекти;  •архитекгонски дејности  • рационалгоација 
при користење на енергетските постројки и енергентите;  •заштита 
на околината;  •учество во креирањето на енергетската политика и 
планирањето на развојот на енергетиката и енергетските ресурси;  
•учество во изработка на законска регулатива, стандарди, 
прописи и други акги од доменот на енергетската ефикасност и 
ефикасното управување со ресурсиге  •промотивни мерки, совети 
и експертизи за ефикасно управување со потрошувачката на 
енергија и вода за пиење;  •изработка на експертизи од доменот 
на енергетската ефикасност, обновливите говори на енергија, 
социјалните, општествените и хуманистичките науки, 
претрпиемачката дејност;  •услуги од област на проектирање, 
изградба, одржување, рехабилитација на енергетски објекти и 
системи, поврзани со енергетската ефикасност;  •услуги од 
областа на социјалните, општествените и хуманистичките науки;  
•организирање симпозиуми, работилници, конгреси од доменот 
на енергетската ефикасност и ефикасното управување со 
ресурсите и поголемо искористување на обновливите говори на 
енергија;  •организирање симпозиуми, работилници, конгреси од 
социјалниге, општествените и хуманистичките науки;  
•организирање тренинг курсеви, летни школи и обуки од доменот 
на енергетската ефикасност и ефикасното управување со 
ресурсите, обновливите извори на енергија;  •организирање 
тренинг курсеви, летни школи и обуки од доменот на социјалните, 
оппггествените и хуманистичките науки;  •изработка на енергетски 
биланси, стратегија за енергетска ефикасност, акциони планови за 
енергетската ефикасност, програми за енергетска ефикасност;  
•промовирање на мерките за рационално и ефикасното 
управување со ресурсиге и поголемо искористување на 
обновливите извори на енергија со издавање на сопствени 
периодични и поединечни специјалгоирани публикации, книги, 
прирачници, толковници, напатствија, промотивни материјали;  
•промовирање на мерките за одржлив развој во социјалните, 
општествените и хуманистичките науки преку издавање на 
сопствени периодични и поединечни специјалгоирани 
публикации, книги, прирачници, толковници, напатствија, 
промотивни материјали;  •соработка со сродни организации од 
земјата и странство, во остварувањето на овие цели и задачи;  
•изработка и обработка на бази на податоци и компјутерски 
софтвери за: кадровски потенцијал, енергетски ресурси, 
потрошувачка на енергија, органгоации кои се компетентни за 
учество во спроведување на овие мерки;  •дијагностички мерења, 
издава атести, овластувања и уверенија за стручна оспособеност 
од областа на енергетиката и енергетската ефикасност, во 
согласност со законските прописи;  •поддршка за примена на 
концептот на кружна економија;  •активности за одржлив развој 
во енергетиката, социјалните, општествените и хуманистичките 
науки;  •поддршка на претприемачката дејност;  •други задачи 
кои не се во спротивност со основната дејност и закониге на 
Република Северна Македонија.
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Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

КОНТАКТ

E-mail: macef@macef.org.mk

Напомена: 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 
/сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на 
Република Северна Македонија
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