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Njoftim në lidhje me projektin BENEFIT 

Gjatë vitit 2021 në lidhje me realizimin e projektit me akronimin Benefit janë realizuar më shumë 

aktivitete nga të cilat do të mund t’i veçonim përgatitjen e “Platformës për ndryshim të zakoneve”, më tej 

“mbështetje interneti, përkthim etj.”, përpunim të materialeve të printuara promovuese dhe filmim dhe 

publikim të disa video materialeve dhe organizim të “Javës së hapur energjetike” në Manastir. Gjithashtu duhet 

të përmendet se në vijim është realizimi i aktiviteteve për “Rinovim energjetik të pjesës së sallës sportive në 

Manastir” që përfshin punë ndërtimore, mbikëqyrje dhe vlerësim të projektit pilot. 

Domethënë gjatë vitit 2021 ka filluar realizimi i “Rinovimit energjetik të pjesës së sallës sportive në 

Manastir” në objektin pilot Salla sportive Boro Çurlevski në Manastir. 

                 

Fig.1 dhe 2 Rimbulimin e sallës kryesore dhe një pjesë të pjesës së ulët në objektin Salla sportive Boro 

Çurlevski 

                             

Fig.3 dhe 4 Zëvendësimi i tavanit në një pjesë të objektit Salla sportive Boro Çurlevski 

                          

Fig.5 dhe 6 Zëvendësim të dogramave të jashtme në objektin Salla sportive Boro Çurlevski 
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Fig.7 dhe 8 Filtër për gazrat e tymit në dhomën e kaldajës për objektin Salla sportive Boro Çurlevski 

“Java e hapur energjetike” ishte në organizim të Instituti Gaus dhe e njëjta u mbajt nga data 30.08.2021 

deri më 03.09.2021 në Manastir.  

Ditën e parë tema ishte “Trende të efikasitetit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut” ku 

ligjërim hyrës pati kryetari i komunës M-r. Natasha Petrovska më pas ligjërim kishin prof. dr. Igor Andreevski si 

edhe përfaqësues të sektorit financiar Goran Petrovski dhe Vladimir Keçovski, gjithashtu ligjërim kishin edhe M-

r. Vesna Nedelkovska si edhe Goran Nedelkov. 

           

Fig. 9 dhe 10 Hapja e javës energjetike me ligjërimin e M-r. Natasha Petrovska kryetare e komunës së 

Manastirit  

Në ditën e dytë të javës energjetike kishte trajnim për përdorimin e softuerit për monitorim të 

efikasitetit energjetik në objektet e Komunës së Manastirit. Trajnimi ishte nga ana e prof. dr. Igor Nedelkovski. 

      

Fig.11 dhe 12 Dita e dytë e javës energjetike për përdorimin e softuerit për monitorim. 

Dita e tretë ishte dita a ideve dhe në të njëjtën ditë ligjërim individual kishin prof. dr. Beti Angelevska 

dhe Ljubo Atanasovski.  
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Fig. 13, 14 dhe 15 Dita e tretë e javës energjetike – dita e ideve  

Dita e katërt ishte e destinuar për më të rinjtë, fëmijët nëpërmjet punëtorisë interaktive mësonin, 

krijonin dhe garonin në Parkun e qytetit në Manastir me temën: Çfarë është efikasitet energjetik? 

 

         

Fig. 16, 17, 18 dhe 19 Dita e katërt e javës energjetike ishte e destinuar për më të rinjtë me punëtori 

interaktive 

Dita e pestë ishte ditë e hapur kështu që së bashku me përfaqësuesin e firmës 3D Vizija Inzhenering 

Vesna Nedelkovska – ekspert për efikasitet energjetik, ishte vizituar salla sportive Boro Çurlevski në Manastir, 

dhe më pas ishte mbajtur prezantim i platformës për ndryshim të zakoneve nga ana e prof. dr. Igor Nedelkovski. 

Në ditën e pestë ligjërim kishin M-r. Emilija Sarafska si edhe Goran Nedelkov. 
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Fig. 20, 21 dita e pestë e javës energjetike ishte vizitë në sallën sportive.  

 

                         

Fig. 22, 23 dhe 24 Dita e pestë e javës energjetike kishte prezantime nga prof. dr. Igor Nedelkovski, m-r. Emilija 

Sarafska dhe Goran Nedelkov 

Përveç asaj që është cekur me projektin janë parashikuar edhe dy punëtori në rajon dhe një tavolinë 

rrumbullake me temën për efikasitetin energjetik që presim të organizohen së shpejti. 

Manastir 04.10.2021 

Ekipi i projektit “Benefit“ 

 

 

Mohim: 

“Përmbajtja dhe fotot e paraqitura më lart janë përgjegjësi ekskluzive e Komunës së Manastirit dhe nuk i shprehin qëndrimet 

e Bashkimit Evropian, dhe as të vendeve pjesëmarrëse, as të Organi drejtues të Programit“. 

 

 

 

 

 


