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Mетоди и техники за енергетски ефикасни објекти 
во oпштина Радовиш  
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Грантист Центар за локален развој ЦЕЛОР, Скопје   

Централна 

област 
Климатски промени  

Оперативна 
Програма 

ОП5 Отстранување на бариерите кон штедење на 
Енергијата и Енергетска Ефикасност  

ГЕФ ПМГ 
Оперативна 
Фаза 

4 

Период 04/2009– 05/2010 (успешно завршен)  

Одобрена сума 25.109 САД$  

Проектни 
активности 

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

Партнери 
Локална општина Радовиш, Министерство за труд и 
социјална политика 

Кофинансирање 
Локална општина Радовиш, Министерство за труд и 
социјална политика 

Контакт и 
Адреса 

Столе Георгиев, Огњан Прица 1/4-23 , 1000 Скопје 
е-пошта: georgiev@celor.org.mk;  www.celor.org.mk  
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Проектни достигнувања 

• Врз основа на извештајот за оценката на состојбата со објектите беа превземени низа на енергетско-
ефикасни мерки (реконструкција, изолација и замена на стари дрвени прозорци и врати со нови, 
поставени 223 енергетски ефикасни светилки во објектите и 80 улични енергетски ефикасни светилки), 

• Спроведени обуки од областа на климатските промени, потрошувачката на енергија и енергетската 

ефикасност, како и презентирање на практични примери за енергетска ефикасност со учество на 
наставници, управители и одржувачи на јавни објекти; Организирани предавања за учениците во 
основните училишта на теми: климатските промени, потрошувачката на енергија и енергенси, проследени 
со сесија на прашања и одговори, 

• Организирана презентација на проектните резултати со учество претставници на Министерството за труд и 
социјална политика, Градоначалникот на Општина Радовиш, градоначалникот на Општина Конче, 
Советниците на Локалниот Советот, Здруженија на граѓани, граѓани и претставници на локалните медиуми  

• Првичните резултати на спроведените мерки покажуваат дека е остварено годишно намалување на 
производството на CO2 од 128645 кг СО2 на 87947 кг СО2 со разлика од 40698 кг СО2, 

• Во рамките на буџетот на општина Радовиш од заштедените средства формиран е фонд наменет исклучиво 
за финансирање/ко-финансирање на проекти за енергетска ефикасност и заштита на животната средина 

• Медиумска покриеност (гостувања на локални радио станици и телевизии), 

• Добиенa дополнителни финансиска средства (во готовина) од Министерството за труд и 

социјална политика (32.205 САД$), Општина Радовиш, (22.871 САД$) и Рудник Бучим (2.886 
САД$). 

Проектно финансирање 

Опис на проектот  

Главна проектна цел е директно и индеректно намалување на CO2 преку намалување и заштеда на 
потрошувачка на енергија во 3 објекти на Детската Градинка Ацо Караманов и општинската зграда во 
рамките на општина Радовиш и подигање на свеста на јавноста за климатските промени климата и енергетска 
ефикасност. Главните проектни активности вклучуваа: 

• Детална оценка на состојбата на објектите опфатени со проектите и студија за енергетската ефикасност во 
општина Радовиш и влијанието врз климатските промени, 

• Организирање на јавна трибина за енергетска ефикасност и климaтски промени, 

• Изведување на енергетско ефикасните зафати и реконструција,  

• Теоретска и практична обука за енергетска ефикасност,  

• Медиумска покриеност и промотивни активности и 

• Континуирано следење на состојбата со намалена потрошувачка на енергија. 

Финансиски извори 
Сума САД$ 
(готовина)  

Сума САД$ 
(не– 

готовина) 

ГЕФ ПМГ 25109 0 

Локална општина Радовиш 21333 900 

Целор, грантист 0 900 

  46442 7800 

Министерство за труд и 
социјална политика 0 6000 

Следни планови  

ЗГ ќе продолжи со организирање и иницирање на нови активности:  

• Реплицирање на овој проект на други објекти и други општини во Република Македонија, 

• Проекти за енергетска ефикасност на осветлувањето на домаќинствата и улично осветлување во Радовиш, 

• Изготвување на Локални Стратегии за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија, 

• Развивање на програма за Зелени Градинки во Република Македонија со методи за нула емисија на СО2. 


