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Вовед

Овој извештај е изработен во рамки на проектот „Работиме зааедно за
чист воздух“ финансиран од страна на амбасадата на Соединетите Американски
Држави во Македонија. Проектот е имплементиран од Центарот за истражување
и информирање за животна средина Еко-Свест, Реактор – Истражување во акција,
Аналитика, Центар за климатски промени, ОРТ, Македонски зелен центар и
Александра Бујароска – еколошки правник.
Целта на проектот е да се обезбеди поволна ситуација за проблемот со
загадувањето на воздухот да се решава на сите општествени нивоа и пристапот
до чист воздух и чиста животна средина да се гарантира за секој граѓанин.
Извештајот има цел да ја поттикне дебатата во Собранието за актуелниот проблем
со аерозагадувањето преку информирање на пратениците за моменталната
ситуација со аерозагадувањето давајќи точни и релевантни податоци.
Во извештајот се прави осврт на ефектите од аерозагадувањето и причинителите,
се анализираат достапните податоци за аерозагадувањето во државата и се
даваат заклучоци и препораки кои треба да ја зајакнат улогата на Собранието на
Република Македонија во решавањето на проблемот со аерозагадувањето.
Темата за аерозагадувањето е особено актуелна во последните неколку
години. Нејзината актуеланост дополнително се зголемува во зимските месеци
кога вредностите за цврстите честички со дијаметар помал од 2,5, односно 10
микрометри (ПМ2,5 и ПМ10) во воздухот повеќекратно ги надминуваат максималните
дозволени европски и национални гранични вредности на загадување.
Дополнително загрижувачки е што споредбите на достапните меѓународни
податоци за нивото на аерозагадување преку Светската Здравствена Организација
покажуваат дека Тетово и Скопје се едни од најзагадените градови во Европа .i
Оттаму, овој документ се осврнува на важноста на активната вклученост на
сите чинители во општеството, а особено надлежните институции во изнаоѓањето
на решенија за проблемот со загадувањето на воздухот. Во фокус на препораките е
улогата на Собранието кое треба да ја има клучната надзорна улога при следењето
на имплементацијата на институционалните мерки и механизми за намалување
на аерозагадувањето во земјата.
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Извршно резиме

Загадувањето на воздухот во Република Македонија претставува широк
и хоризонтален проблем кој влегува во работата на неколку важни државни
институции. Во последните неколку години граѓанските организации земаа
активно учество во мониторирањето на ситуацијата, но и во нудењето на конкретни
краткорочни и долгорочни препораки за намалување на загадувањето. Иако
ситуацијата со загадувањето на воздухот со ситни честички станува сè посериозен
од година во година, многу малку е направено за регулирање и намалување на
загадувањето на воздухот. Напротив, продолжен е трендот на игнорирање на
проблемот и игнорирање на штетните ефекти од нецелосната имплементација на
домашната регулатива.
Зголемените градежни активности во урбаните средини при што се
узурпираат зелени површини, дозволата за увоз на стари автомобили со ниски
стандарди за животна средина, недоволна инвестиција во велосипедски патеки,
работата на најголемите производители на електрична енергија на енергенсот
јаглен, застареноста и дотраеноста на термоелектраните, како и несовесното
складирање на прашината која настанува при согорувањето на јаглен се клучни
извори на аерозагадувањето. Извештајот сублимира досегашни истражувања и
нуди преглед на досега познатите факти со цел да ги запознае пратениците со
проблематиката.
Единствениот начин за целосно решавање, намалување и нормализирање
на ситуацијата со загадувањето на воздухот е преку соработка помеѓу
институциите и целосно почитување на нормите, стандардите и законите на
Република Македонија. Во рамки на досегашната работа на проектниот тим на
проектот „Заедно за чист воздух“ се спроведоа интервјуа со повеќе институции
надлежни за аерозагадувањето. Заклучокот од истите покажа дека вработените
во институциите укажуваат на недоволна соработка помеѓу институциите со кои
ги делат надлежностите поврзани со загадувањето на воздухот. Овој проблем се
јавува и во односите помеѓу институциите кои делуваат на национално ниво, пред
сèè министерства, и во односите со локалните општини кои се најпогодени од
проблемот.
Токму затоа овој извештај се однесува на Собранието на Република
Македонија, како институција која што покрај своите надлежности во носењето
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на законите и надгледување на работата на извршната власт, може да понуди и
алатки за ефикасно координирање помеѓу институциите.

Ефекти од аерозагадувањето врз човекот и
причинители

Според Националниот институт за еколошко-здравствени науки од САД,
аерозагадувањето предизвикува кардиоваскуларни болести, респираторни
болести (вклучувајќи астма и намалување на функционалноста на белите дробови),
негативни појави при бременоста (на пример, предвремено породување), па
дури и смрт.ii Дополнително на тоа, Светската здравствена организација (СЗО)
аерозагадувањето го поврзува и со други канцерогени болести на белите дробови. iii
Националниот институт за еколошко-здравствени науки на САД
идентификува два вида на причинители на аерозагадување, и тоа надворешни
и внатрешни загадувачи на воздухот. Како надворешни загадувачи се сметаат
ситните честички кои се произведуваат при согорувањето на фосилни горива
(како што се јаглен и нафта, односно нафтени деривати), штетните гасови (сулфур
диоксид, азотни оксиди, јаглерод моноксид, хемиски испарувања итн.), приземен
озон (реактивна форма на кислород која е примарна компонента на урбаниот смог)
и чадот од цигарите. Како внатрешни загадувачи се карактеризираат гасовите
(јаглерод моноксид, радон итн.), домашни продукти и хемикалии, градежни
материјали (азбест, формалдехид, олово итн.), чад од цигари, како и мувла и полен. iv Во
овој извештај се концентрираме на надворешните загадувачи на воздухот, но ова
во ниеден случај не значи дека треба да се потценува сериозноста на внатрешното
загадување како нарушител на здравјето.
Според насоките на Светската здравствена организација (СЗО) во сите
земји членки на СЗО задолжиелно е да се мерат и да се одржуваат во рамки на
дозволени гранични вредности следниве супстанции: ситните честички (ПМ10 и
ПМ2,5), озон (O3), азот диоксид (NO2) и сулфур диоксид (SO2). v Во следниот дел од
извештајот табеларно се објаснети супстанциите, нивните извори и специфичните
здравствени ефекти врз луѓето.
Во случајот на Република Македонија ситните цврсти честички (ПМ10 и
ПМ2,5) се главните загадувачи на воздухот.vi Иако самите ситни честички се слични
по своите ефекти врз здравјето на граѓаните и генерално потекнуваат од исти
извори, сепак тие се разликуваат по својата големина. ПМ10 честичките се оние
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честички со дијаметар не поголем од 10 микрометри, додека ПМ2,5 честичките се
со големина не поголема од 2,5 микрометри. Клучното кај овие честички е што
се доволно мали да поминат низ ноздрите и грлото на луѓето при што директно
навлегуваат во белите дробови.vii

Дијаграм 1 – ПМ10 и ПМ2,5 честички споредени со дебелина на влакно
од коса
Превземено од новинарскиот портал Призма, https://goo.gl/8ffwLM, пристапено на
15.04.2017 година
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моменталната ситуација со аерозагадувањето и
неговите причинители

Во последните неколку години аерозагадувањето на целата територија на
Република Македонија беше препознаено како сериозен проблем од страна на
граѓаните, јавноста и институциите – проблем кој негативно влијае на животите
и здравствената состојба на сите граѓани. Оттаму е важно да се напомене дека
препознавањето на аерозагадувањето како проблем е и прв чекор кон изнаоѓање
на одржливи решенија. Показател за високата свесност за проблемот се и неколкуте
протести организирани од страна на неформални групи на граѓани и граѓанскиот
сектор за преземање на итни мерки за намалување на аерозагадувањето.viii ix
Со поставувањето на првите мерни станици заз квалитетот на воздухот
во 2006 година беше направен првиот чекор кон утврдување на фактичката
состојба со квалитетот на воздухот во Република Македонија. Од тогаш до денес
се поставени 17 статични мерни станици кои во текот на целиот ден го следат
аерозагадувањето. Мерните станици ги мерат следниве честички и гасови кои се
најчести загадувачи на воздухот, а се окарактеризирани како штетни за човековото
здравје: јаглерод моноксид (СО), сулфур диоксид (ЅО2), азот диоксид (NO2), озон (О3)
и ситни цврсти честички (ПМ10 и ПМ2,5). Сепак, дел од мерните станици не ги мерат
сите наведени загадувачки материи. Овие мерни единици во текот на целиот
ден ја мерат состојбата на воздухот, при што податоците се собираат во базата на
податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Табела 1: Мерени супстанци, опис, извори и нивните ефекти на човековот здравје

Најчести загадувачки супстанции – извори на истите, ефекти врз
				човековото здравје и опис
Супстанца

Опис

Извори

Здравствени ефекти
поврзани со супстанцата

Јаглерод
моноксид (СО)

Гас кој што нема мирис
ниту боја

Издувни гасови од
моторни возила
(автомобили,
автобуси,
механизација за
градежништво,
камиони), печки кои
согоруваат керозин
или дрва

Главоболки, намалена
ментална будност,
зголемен ризик за срцев
удар, кардиоваскуларни
заболувања, нарушување
на феталниот развој
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Сулфур диоксид
(SO2)

Безбоен гас кој се
раствора во вода и
испарува формирајќи
сулфуреста киселина;
влегува во интеракција
со други гасови и
честички во воздухот.

Термо-електрани на
јаглен, рафинерии
на нафта,
производство на
сулфурна киселина и
топење на руди кои
содржат сулфур.

Иритација на очи,
солзење, тежина во
градите, губење на здивот,
оштетување на белите
дробови.

Азот диоксид
(NO2)

Црвеникаво кафен,
високо реактивен гас

Моторни возила,
електрични
објекти и други
индустриски,
комерцијални или
резиденцијални
објекти каде се
согоруваат течни
горива.

Приемчивост на
респираторни
инфекции, иритација на
респираторниот систем
(на пр. кашлица, болка
во градите, отежнато
дишење).

Озон (O3)

Гасовит загадувач
(кога се формира во
тропосферата)

Чад од издувни
гасови од возилата
и други извори.
Се формира и од
други загадувачи
во присуство на
сончевата светлина.

Иритација на очите
и грлото, кашлица,
проблеми во
респираторниот тракт,
астма, оштетување на
белите дробови.

Цврсти честички
(PM10, PM2,5)

PM (particulate matter) честичките се
минијатурни честички
кои можат да бидат
во цврста, течна или
гасовита агрегатна
состојба. Овие честички
можат да бидат
составени од различни
видови на материи

Дизел машини
(автомобили,
автобуси,
механизација за
градежништво,
камиони),
термоелектрани,
индустрии, прав
кој се разнесува од
ветерот, печки на
дрва за загревање
на домот

Иритација на очи, астма,
бронхитис, оштетување
на бели дробови, канцер,
труење со тешки метали,
негативни ефекти врз
кардиоваскуларниот
систем

Превземено од Министерство за животна средина и просторно планирање (http://airquality.
moepp.gov.mk/?page_id=190) пристапено на 02.03.2017

Од табеларниот приказ се гледаат генералните извори и ефекти врз
човековото здравје од најчестите загадувачи на воздухот. Како најчести извори
на овие супстанции се јавуваат транспортните машини кои работат на принцип на
согорување, индустриските капацитети во државата и несоодветните начини на
затоплување на домаќинствата.
Сепак, за целосно истражување на причинителите на аерозагадувањето
потребни се детални анализи на цврстите честички во воздухот. Ваква детална
анализа за ПМ10 честичките досега е направена во Скопје во 2016 година, додека
за ПМ2,5 направена е една научна студија во 2006/2007 година за загадувањето на
територијата во Македонија. Резултатите на студијата и анализата за загадувањето
со ПМ10 честички во скопскиот регион укажуваат на тоа дека најголемите загадувачи
се „домаќинствата со 32%, сообраќајот 20%, уличната прашина создадена од
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неуредените површини; улична прашина и прашина од градежните активности
19%; индустријата 18%; сулфатни соли 7%; нитратни соли 2% и прекуграничен
пренос на честички со 2%“. x
Слични резултати прикажува и истражувањето „Елементарен состав
на ситни честички (ПМ2,5) во Скопје, Република Македонија“ на Б. Ковачевич,
А. Вагнер, Ј. Боман, Ј. Лаурсен и Б. Петерсон.xi Имено, тие заклучуваат дека
централното и индивидуалното греење на граѓаните се најголемите загадувачи со
ПМ2,5 честички, по што следат транспортот и другите загадувачи со ПМ2,5 честички.
Дополнително на тоа заклучуваат дека индустриските капацитети во скопската
околина се релативно големи и вклучуваат рафинерија, фабрика за цемент и
хемиски комплекс, кои дополнително го загадуваат воздухот со ПМ2,5 честички.
Сепак, со модернизацијата и трансформацијата на горивото кое се користи во
котлите за загревање во скопските топлани од нафта во природен гас и мазут,
драстично е намалено загадувањето произведено од централното греење, но и
покрај тоа вредностите на ПМ2,5 честичките во воздухот остануваат високи.
Ваквите темелни истражувања за причините на аерозагадувањето преку
анализа на хемиските состојби во самите честички се ретки и често недоволни, за
што зборува и самиот факт дека само две вакви студии се направени во последните
10 години и тоа само за скопскиот плански регион. Покрај овие две истражувања
за причините на аерозагадувањето во Скопје, не постојат сеопфатни анализи
за причинителите на аерозагадувањето. Па така, дополнително се потребни
сеопфатни анализи на начините на греење на домовите на целата територија на
Република Македонија (досега има само едно истражување за скопскиот регион),
како и детална анализа на регистрираните возила за утврдување на ситуацијата
со возилата во државата и нивните европски еколошки стандарди.
Исклучок е истражувањето направено за скопскиот плански регион од
страна на приватната компанија Балкан Енерџи Груп (БЕГ) која што е главниот
произведувач на топлинска енергија во Скопскиот регион. Според нивното
истражување во 2002 година 35,7% од домаќинствата се загреваат на огревно дрво,
по што следат централното парно греење со 33,9% и загревањето со користење на
електрични уреди со 29,3%, при што во екстремно мал број се застапени нафтата
(0,9%), јагленот (0,2%) и природниот гас (0,01%). Во 2013 година бројот на домови
кои се загреваат на огревно дрво се зголемува на 40,4%, додека пак 29,5% од
домовите се загреваат со централното греење, со електрична енергија 23,0%,
бројот на домови кои се загреваат на нафта се зголемува на 6,9%, се загреваат со
јаглен 0,9% и со природен гас 0,2%.
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Слика 1 – Начин на греење на домаќинства во Град Скопје

Превземено од презентацијата на претставникот на БЕГ на научната конференција за загадување
на воздухот одржана на 22.12.2016 година

Од податоците може да се заклучи дека граѓаните сè почесто користат грејни
средства кои значително повеќе го загадуваат амбиенталниот воздух во градот.
Иако сите наведени извори на греење го загадуваат воздухот, сепак греењето со
согорување на цврсто гориво или фосилни горива (огревно дрво, јаглен и нафта)
произведуваат повеќе цврсти честички кои oстануваат во воздухот. Достапните
податоци укажуваат на тоа дека граѓаните се во потрага по поевтини начини на
загревање на сопствените домови, при што се исклучуваат од централното греење
и преминуваат кон користење на огревно дрво, јаглен и нафта. Сепак, потребна е
дополнителна сеопфатна анализа за ваквите трендови.
Можна причина за негативниот тренд на исклучување од централното
топлинско греење во скопскиот плански регион е континуираното зголемување
на цената за таквите услуги.xii Топлинската енергија добиена преку централниот
систем за загревање, со оглед на тоа што се добива од природен гас учествува
во аерозагадувањето само со јаглерод диоксид (CO2) и водена пареа (H2O), и
со мали количества сурфур диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx). Иако има удел
во аерозагадувањето, централниот систем на загревање на домаќинствата
моментално претставува единствен одржлив начин за загревање на повеќе
домови преку еден извор на загадувањето кој впрочем не придонесува кон
загадувањето со ситни цврсти честички. Токму затоа сметаме дека е особено важно
ваквиот начин на затоплување на домовите на граѓаните да биде достапен за сите
граѓани на Република Македонија, прво со намалување на цените, а понатаму со
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проширување на мрежата за централно греење и во другите делови на државата.
Иако изворите на цврстите честички на цела територија на Република
Македонија сеуште не се целосно познати, достапните податоци за количеството
на цврсти честички во воздухот се алармантни. Како што е и забележано во
воведното резиме, Тетово и Скопје се едни од најзагадените градови на европскиот
континент, со алармантни количества на цврсти честички во воздухот.xiii
Во временскиот период од 2010 до 2014 година со одлука на Владата
на Република Македонија беше дозволено увезување на автомобили со ниски
европски еколошки стандарди, пред сè Еуро 1, Еуро 2 и Еуро 3. Притоа мерката
беше промовирана како социјална мерка која што ќе им овозможи на граѓаните
да ги заменат старите возила кои се без еколошки стандарди.xiv Притоа дозволата
за увезување на автомобили со Еуро 1 еколошки стандарди важеше од март 2010
година до октомври 2010 година. Во тој временски период биле увезени повеќе
од 40.000 возила, што било дваесет пати повеќе отколку во претходната година.xv
Возила со Еуро 2 еколошки стандарди се увезуваа до септември 2014 година, додека
Еуро 3 возила се увезуваа до јуни 2015 година. Иако нема официјални бројки за тоа
колку автомобили со Еуро 2 и Еуро 3 еколошки стандард се влезени во Република
Македонија, постојат процени дека околу 150.000 автомобили со Еуро 2 стандард
се увезени во Македонија.xvi Ваквите проценки укажуваат на тоа дека еколошките
стандарди на автомобилите од Македонија и понатаму ќе бидат значителен чинител
во загадувањето на воздухот во Македонија. Според домашното законодавство, но
и според регулативите и законодавството на Европската Унија, воспоставени се
гранични вредности кои не смеат да бидат надминати. Граничните вредности се
воспоставени со цел да се заштитат граѓаните од штетните супстанци во воздухот и
да се минимизира ефектот врз здравјето на граѓаните.
Табела 2: Гранични вредности за супстанци во воздухот
Загадувачки
супстанции
Сулфур диоксид
(SO2)
Азот диоксид
(NO2)
Цврсти ситни
честички (ПМ10)
Цврсти ситни
честички (ПМ2,5)

Период на
упросечување
1 Час
24 Часа
1 Час
24 Часа
1 година
1 Година

Гранични
вредности
350 µg/m3
125 µg/m3
200 μg/m3
40 μg/m3
50 μg/m3
40 μg/m3
25 μg/m3
20 μg/m3

Дозволен број
на надминувања
годишно

Почеток
на имплементација

24
3
18
35
-

2012
2012
2012
2020
2025

Превземено од Министерство за животна средина и просторно планирање (http://airquality.moepp.gov.mk/?page_id=1555) пристапено на 02.03.17
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Од досегашните мерења остварени преку поставените мерни станици се
забележува дека граничните вредности за сулфур диоксид (SO2) и aзот диоксид
(NO2) од 2012 воглавно се запазуваат и резултатите во оние места каде што има
апаратура за мерење на овие супстанциi се неколку пати под наведените гранични
вредности.
Од друга страна, кога се анализираат собраните податоци за цврстите
честички се заклучува сосема различна состојба. Имено, во 2017 година
наведените дозволени надминувања и гранични вредности не само што се
надминуваат, туку вкупната годишно дозволена вредност се надминува во текот
на првите три месеци од годината. Тоа укажува на алармантната ситуација со
дневното загадување, особено во зимските месеци кога граѓаните ги греат своите
живеалишта.
Табела 3: Гранични вредности за пм10 суспендирани честички во првите два
ипол месеци на 2017 година
Мерна станица

Центар
Карпош
Лисиче
Гази Баба
Ректорат
Миладиновци
Битола 1
Битола 2
Кичево
Тетово
Велес 2
Кочани
Кавадарци
Куманово

Последно мерење

2017-03-05
2017-03-05
2017-03-05
2017-03-12
2017-03-10
2017-03-03
2017-03-04
2017-03-09
2017-03-07
2017-03-05
2017-03-03
2017-02-28
2017-03-09
2017-03-09

Вкупен број денови Дозволен број
над гранична
на денови
вредност
над гранична
вредност во
една година
53
35
53
35
59
35
61
35
62
35
51
35
40
35
59
35
57
35
53
35
34
35
34
35
60
35
59
35

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (http://airquality.moepp.gov.mk/?page_id=1507) пристапено на 13.03.17

14

Ефекти од аерозагадувањето во Македонија
врз здравјето на граѓаните

Генералните ефекти врз здравјето на луѓето кои што се прикажани во
Табела 1 се само мал показател за вистинското влијание на аерозагадувањето
врз граѓаните. Институтот за јавно здравје на Македонија во своето соопштение
од септември 2015 година наведува дека „иако примарен орган кој страда од
аерозагадувањето се белите дробови и кардио-васкуларниот систем, речиси
нема орган кој не трпи последици од влијанието на високите концентрации на
ситни честички во воздухот и тоа најчесто кај осетливите ранливи групи како
што се децата од 0 до 5 години, стари лица, хронично болните, болните од астма,
лица кои работат на отворен простор, но и пушачите кај кои ризикот од појава на
сериозни срцеви оптоварувања се зголемуваат и до 3-4 пати”. xvii
Според податоците достапни на Институтот за здравствена метрика и
евалуација (ИЗМЕ), Македонија во 2015 година има натпросечни вредности
за неколку болести кои предизвикуваат предвремена смрт кај луѓето. Имено,
Македонија има натпросечни вредности кај следните категории на болести кои
што причиниле предвремена смрт кај граѓаните, а се поврзуваат со загадувањето
во воздухот: цереброваскуларни заболување (најчесто манифестирани преку
мозочни удари), Исхемична срцева болест (намалена оперативност на артериите
и откажување на срцето), предвремено породување и кардиомиопатија
(проширување на срцето).xviii
Дополнително на тоа, извештајот на Светска банка под наслов „Цената на
аерозагадувањето“ од 2016 година, анализира дека во 2013 година 1293 луѓе од
Македонија починале поради причини директно или индиректно поврзани со
загадувањето на воздухот. xix Институтот за јавно здравје на Македонија пак во
2012 година во студија изнесува дека приближно 1300 луѓе умираат од болести
поврзани со аерозагадувањето и пресметува дека загадувањето со цврстите
честички ја чинело македонската економија 253 милиони евра, што е 3,2% од БДП
од 2011 година.xx
Со оглед на кредибилните извештаи од странски институции и домашни
институции за ефектите и смртноста на загадениот воздух во Македонија,
потребата од итни мерки кои ќе допринесат за намалување на загаденоста до
граничните вредности на краток, среден и долг рок е алармантна. Притоа мора
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да се напомене дека ниту една државна институција или локална самоуправа
не е во можност самостојно да го реши овој проблем, бидејќи причините
на аерозагадување влегуваат во опсегот на работа на повеќе национални и
локални институции. Оттаму, потребен е висок степен заедничка соработка меѓу
институциите за целосно решавање на овој проблем. Во подобрувањето на оваа
соработка Собранието на Република Македонија може и треба да има клучна улога
и од аспект на носењето на законите и од аспект на надгледување на работата на
извршната власт, но и преку нудење алатки за ефикасно координирање помеѓу
институциите.
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Заклучоци

Од сите наведени податоци и информации изнесени во извештајот можат
да се издвојат неколку генерални заклучоци за ситуацијата со аерозагадувањето
во Република Македонија.
• На целата територија на Република Македонија се забележуваат алармантни
количества на цврсти честички, при што граничните вредности за целата
година се надминуваат во првите два и пол месеци од годината.
• Ризикот за заболување од болести поврзани со аерозагадувањето во
Република Македонија е поголем од европскиот и светскиот стандард. Притоа
Институтот за јавно здравје на Република Македонија забележува дека околу
1300 луѓе умираат годишно од болести предизвикани од аерозагадување.
• Потребни се детални и целисходни анализи на причините на загадувањето на
целата територија на Република Македонија. Дополнително на тоа потребни
се и детални анализи за начинот на греење на домовите на граѓаните, како
и ситуацијата со регистраните возила во Република Македонија и нивните
еколошки стандарди. Досега анализи на честичките во воздухот и начинот на
греење на домовите се направени само во скопскиот плански регион.
• Меѓуинституционалната соработка при имплементацијата на итните мерки
за намалување на загаденоста на воздухот е на ниско ниво. Тоа особено се
забележува во случајот со Градот Скопје кој како посебна единица на локалната
самоуправа самостојно се обиде да имлементира дел од итните мерки, при што
не доби поддршка од надлежните институции на национално ниво и другите
општини во скопскиот плански реон.
• Јавноста во Република Македонија во голема мерка е запознаена со ризиците
и ефектите од загадениот воздух. Се очекува дека ваквата запознаеност со
влијанијата на проблемот би ја олеснила имплементацијата на„непопуларните“
мерки кои се на располагање на локалните и националните власти (како што се
возење во „пар-непар режим“ според регистарските таблички во централното
градско подрачје или забрана за патнички сообраќај со леки коли во центарот
на градот).
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Препораки за собранието на Република Македонија

Иако Собранието на Република Македонија нема извршна функција, сепак
е клучна институција во донесувањето и надгледувањето на имплементацијата на
законите и одредбите донесени во Собранието.
Оттаму сметаме дека Собранието може и треба да ја искористи
својата надзорна улога и да понуди механизми за ефикасно усогласување на
институционалните мерки за намалување на аерозагадувањето. Дополнителен
фактор кој сметаме дека е одлучувачки за тоа зошто токму Собранието треба да
ги превеземе предложените препораки е комплексноста и широкиот спектар на
ингеренции во кој влегува проблемот со аерозагадувањето. Имено, во досегашната
практика за воведување на мерки против загадувањето се заклучува низок степен
на соработка меѓу администрацијата на локалните самоуправи и на надлежните
национални министерства (во зависност од мерката). Токму затоа сметаме дека
Собранието треба да е органот кој што ќе ја поттикне координацијата помеѓу
надлежните институции.
Граѓанските организации кои делуваат на полето на аерозагадувањето врз
основа на своите истражувања овде би сакале да посочат на некои од можностите
за придонесување кон решавањето на проблемот:
•

Организирање на надзорна расправа во рамки Комисијата за транспорт,
врски и екологија за алармантната ситуација со аерозагадувањето со
цел на утврдување на оперативните предизвици со кои се соочуваат
единиците на ЗЕЛС, Министерството за животна средина и просторно
планирање, како и Министерството за внатрешни работи кое има клучна
улога во спроведувањето на дел од итните мерки кои би имале клучно
влијание (пр. пар-непар сообраќај). Притоа е моште важно да се повикаат
експертската јавност, граѓанските организации, како и државните службеници
во единиците на ЗЕЛС и Министерството за животна средина и просторно
планирање одговорни за ресорот заштита на животната средина. Со тоа ќе се
адресираат моменталните проблеми со меѓуинституционалнтаа координација
околу имплементацијата на итните мерки за намалување на загаденоста на
воздухот.
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•

Воспоставување на Совет за справување со аерозагадувањето при
Собранието на Република Македонија, во кој покрај пратениците
од Собранието би членувале членови на граѓанските организации,
експертската јавност и државните институции кои го мониторираатефектот
од загадениот воздух врз граѓаните и се релевантни за имплементирање
на мерките и законите поврзани со амбиенталниот воздух. Со тоа ќе се
отвори можност за трајна и оддржлива меѓуинституционална соработка
помеѓу релевантните чинители во општеството и државните институции, при
што пратениците и јавноста ќе имаат директен увид во работата на овој совет.

•

Дополнување на дневниот ред на втората седница на Собранието на
Република Македонија, со точка за расправа за целосно транспонирање
на европските регулативи кои влијаат врз квалитетот на воздухот во
македонското законодавство. Граѓанските организации имаат изработено
анализа за транспонирање на европските регулативи во македонското
законодавство и кој регулативи се уште не се транспонирани која е достапна на
барање кај издавачот на овој извештај. Оваа анализа е особено важна со оглед
на Евро-атланските аспирации на Република Македонија, а би биле одлична
законска потпора за целосно минимизање на загадувањето на воздухот.

•

Целосно искористување на пратеничките прашања до надлежните
министерства за отчет на имплементираните мерки за намалување на
загаденоста на воздухот во Република Македонија.
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