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ОПШТИНА БОГОВИЊЕ  

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА 
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Грантист Здружение за Локален Рурален Развој - ЗЛРР, Боговиње   

Централна 

област 
Климатски промени  

ГЕФ ПМГ 

Оперативна 

Фаза 

5 

Период 01/2012– 01/2013 (успешно завршен)  

Одобрена сума 21.330 САД$  

Проектни 

активности 

Практична еколошка заштита, Едукација/подигање на 
јавната свест, Показателна и/или инвестициска активност  

Партнери Локална општина Боговиње 

Кофинансирање Локална општина Боговиње и грантист 

Контакт и 

Адреса 

Санела Шкријељ, ул. Маршал Тито бб, 1200 Тетово, 
тел+389 02 3256793; ++389 70813124, е-пошта: 
sanela@zlrr.org.mk; www.zlrr.org.mk  
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Проектни достигнувања 

• Набавени и поставени 1200 штедливи сијалици во општина Боговиње. Добиената заштеда на годишно 
ниво е 284.000 kWh или околу 20% заштедена електрична енергија. Се прогнозира намалување на 
испуштањето на стакленички гасови за најмалку 34.3125 кг СО2   

• Изработена Програма и акциски план за енергетска ефикасност во општина Боговиње (Април 2013 – 

Декември 2013) со конкретни предлози на заштеда на енергија во јавните објекти, првенствено во 
основните училишта, за истите подоцна да можат да бидат доставени до други донатори за поддршка. 

• Организирана Обука за општинската администрација за користење на системот за следење на 
енергетската ефикасност на општинско ниво ExCITE, креиран од УНДП. Обуката ги опфати темите: 
прикажување во скратена форма на обврските кои ги имаат општините во секторот енергетска 
ефикасност; начини за реализација на оптимални мерки со кои ќе се намали потрошувачката на 
енергија; остварување на финансиски заштеди; можности за создавање на нови работни места; 
зголемување на конкурентноста на производите и намалување на загадувањето на животната средина. 
Организирани Средби и обуки претставници на основните училишта, со цел создавање на координиран 
систем за доставување информации до одделението за локален економски развој во општината.  

• Организирана едукативната кампања со промовирање на проектот и подигање на свеста на сите јавни 
настани; Буџетски форуми организирани во општината беа искористени за претставување на проектот 
од страна на градоначалникот, но и потенцирање на важноста и потребата од заштедата на електрична 
енергија. Информација за проектот и активностите редовно објавувана на општинската веб страна, 
општинскиот весник, како и на ФБ страната на општината и градоначалникот. Изработени и 
дистрибуирани летоци со едукативно/промотивни содржини на албански и македонски јазик. 

Проектно финансирање 

Опис на проектот  

Главна проектна цел: да се создадат услови за намалување на климатските промени во руралните општини 
од Полошкиот регион – Општина Боговиње, преку подобрена енергетска ефикасност во уличното 
осветлување, зголемување на информираноста и градење на капацитетите на засегнатите страни вклучени 
во прашањата поврзани со енергетска ефикасност. Главните проектни активности: 

• Изработка на проект со техничко решение за подобрување на енергетската ефикасност преку 
осветлувањето; Набавка и инсталација на опрема – штедливи сијалици; Следење на потрошувачката на 
електрична енергија пред и по замената на сијалиците. 

• Обука за претставниците на вклучените општини за користење на системот за следење на енергетската 
ефикасност на општинско ниво ExCITE, креиран од УНДП; Работилници за креирање на програма и 
акциски план за енергетска ефикасност на локално ниво. 

• Едукативна кампања за подигање на јавната свест за зголемување на енергетската ефикасност и 

искористување на обновливи извори на енергија 

Финансиски извори  
САД$  

Готовина Неготовина 

ГЕФ ПМГ 21.330 0 

Локална општина 
Боговиње 9.000 0 

ЗЛРР, грантист 10.530 1.800 

 ВКУПНО 40.860 1.800 

Следни планови  

ЗЛРР планира да продолжи со соработата со општина Боговиње, меѓу останатото и со активности од оваа 

област. Имено, ЗЛРР дава техничка поддршка на општинската администрација во подготовка на проекти за 

подобрување на енергетската ефикасност во јавните објекти кои ќе бидат поднесени првенствено во 

Светска Банка. Освен тоа, во тек е подготовка на новата стратегија за оддржлив развој, во која се 

планирани и предлог активности од оваа област.  


