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Анализа на степенот
на усогласување и имплементација
на избрани сектори од Поглавје 27
Аерозагадување
Вовед
Поради голем број социо-економски фактори, аерозагадувањето во Македонија станува алармантен проблем на национално ниво. Анализите за скопскиот регион предвидуваат
покачување на аерозагадувањето и за 30% до 2025 година
доколку не се преземат сериозни и системски мерки. Од градовите каде што има мерни станици, Скопје, Битола и Тетово
се најзагадени градови во земјата. Овие градови исто така
редовно се наоѓаат на листата на најзагадени градови во Европа, но и во светот.
Според изваштајот за квалитет на воздух од 2019 година на
Европската агенција за животна средина, 1 во 2017 година
Македонија ја имала највисоката просечна концентрација на
ПМ2.5 честички во Европа. Според тој извештај, ПМ2.5 честичките предизвикале предвремена смрт на 3400 граѓани во
државата, а поради изложеноста на азотните (NO2) оксиди,
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на 110 граѓани. Од друга страна, според Светската здравствена организација ПМ10 честичките во воздухот се „виновни“ за
предвремена смрт на 1350 граѓани. Овие бројки ја рангираат
земјата на листата со најголем морбилитет од аерозагадување во Европа. Според извештајот за зелен раст на Македонија 2 на Светска Бан ка, аерозагадувањето ja чини државата
2.5% од вкупниот БДП или 300 милиони евра годишно.
Што се однесува изворите на аерозагадување, согласно направената инвентаризација на суспендирани честички во 2016та
година од страна на Министерството за животна средина се
заклучува дека трите главни извори на емисии на прашина се
загревањето на домаќинствата и административните објекти
со 43,66%, индустрија (производство) со 21,65% и производство и дистрибуција на енергија со 14,32%. Потоа, како важен
фактор се јавуваат сообраќајот со 8,34%, фугитивните емсии
со 15,52%, а од другите извори се јавуваат индустријата (согорувачки процеси) со 2,85%, земјоделството со 2,74%, употребата на растворувачи и продукти со 0,56% и отпадот со 0,36%.
Согласно заедничко истражување спроведено од Министерството за животна средина и просторно планирање и Финскиот хидро-метеоролошки институт, распределбата помеѓу
различните сектори во Скопје е поизедначена. Според ова истражување емисиите на ПМ10 честички најмногу потекнуваат
од согорување на биомаса со 32%, потоа од сообраќај со 20%,
од почва со 19% и индустрија со 18%.
Со цел добивање подетални информации за практиките за
загревање на домаќинствата, УНДП во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и
Градот Скопје, направи компаративна анализа за начинот на
греење на домаќинствата во градот. Анализата беше спроведена во 2017 година и опфати 5044 домаќинства во сите 17
урбани и рурални општини во Скопје.
Според главните заклучоци од ова истражување 85% од населението во руралните населби и 35% од населението во урбана средина користи дрво за загревање на домовите. Една
http://documents.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/Former-Yugoslav-Republic-of-Macedonia-Green-growth-country-assessment
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третина од испитаниците одговориле дека тие или нивните
соседи користат високо загадувачки супстанци како градежен
отпад или отпад од локалните контејнери. Во многу од руралните и градските средини, домаќинствата согоруваат неквалитетно дрво и гориво како иверка, паркет, пластика, па дури и
гума.
Голем дел од испитаниците одговориле дека преферираат да
се греат на централното градско греење, но се јавува голем
проблем кај оние делови од градот каде што нема приклучена
мрежа. Како друг проблем е посочена високата цена на централното греење.
Само 1% од испитаниците одговориле дека начинот на греење
го бираат според нивото на загадување на грејното тело, за
разлика од нив 40% одговориле дека цената ја има пресудната одлука во начинот на избор на грејното тело. Сепак, повеќето од нив се изјасниле дека би го смениле начинот на
греење со поефикасно грејно тело доколку би имале некаква
финансиска помош или разликите во цените не би биле толку
големи.

Институционална рамка и законска регулатива
Законската регулатива со која што се регулира квалитетот на
амбиентниот воздух и изворите на најразлични емисии во воздухот во најголем дел е под одговорност на Министерството
за животна средина и просторно планирање, со исклучок на
обврските од Директивата 2016/802 за содржината на сулфур
во одредени течни горива која што е под одговорност на Министерството за економија.
Поради интер-секторската природа на аерозагадувањето, во
спроведувањето на одредени активности од оваа законска
регулатива се вклучени и други институции: Министерството
за економија како надлежно за индустрискиот и енергетскиот
сектор, Министерството за транспорт и врски како надлежно
за транспортниот и градежниот сектор, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство како надлежно
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за земјоделскиот сектор, и Град Скопје и општините како надлежни за спроведување на некои од активностите на локално ниво.
ЕУ законската регулатива која што се однесува на квалитетот
на амбиентниот воздух и изворите на најразлични емисии во
воздухот се состои од следните директиви:
- Директивата за квалитет на амбиентниот воздух 2008/50/EC
- Директивата за концентрацијата на арсен, кадмиум, жива,
никел и полициклични ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух 2004/107/EC
- Директивата за референтните методи, валидацијата на податоците и локацијата на точките за земање мостри за оценка
на квалитетот на амбиентниот воздух 2015/1480/EC
- Директивата за национални плафони на емисии на одредени
загадувачки супстанци 2001/81/EC
- Директивата за ограничување на емисии на одредени загадувачки супстанци во воздухот од големи согорувачки капацитети 2001/80/EC
- Директивата за индустриски емисии 2010/75/EU
- Директивата за ограничување на емисии на одредени загадувачки супстанци во воздухот од средни согорувачки капацитети 2015/2193
- Директивата за содржината на сулфур во одредени течни
горива 2016/802
- Директивата за контрола на емисиите на испарливи органски
соединенија (VOC) кои настануваат при складирање на бензин и негова дистрибуција од терминали до услужни станици
(Директива за I фаза на рекуперација на бензинска пареа)
1994/63/EC, и
- Директивата за II фаза на рекуперација на бензинска пареа
при дотурање гориво на моторни возила на услужни станици
2009/126/EC.
Предмет на понатамошната анализа е услогласувањето и имплементацијата на директивите што се однесуваат на квалитетот на амбиентниот воздух, Директивата за националните
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плафони на емисии, Директивата за големи согорувачки капацитети и Директивата за индустриски емисии.

Квалитет на амбиентниот воздух - усогласување
Директивите што се однесуваат на квалитетот на амбиентниот
воздух се пренесени во Законот за квалитетот на амбиентниот
воздух и 16 подзаконски акти што произлегуваат од тој Закон.
Со оваа законска рамка поблиску се уредени:
• Гранични и целни вредности поврзани со квалитетот на
воздухот;
• Управување и оценка на квалитетот на воздухот и мониторинг на емисиите во воздухот;
• Планирање на заштитата на квалитетот на воздухот;
• Надзор и одговорни органи за спроведување на законодавството.
Оваа правна рамка е скоро целосно усогласена со европските
директиви. Директивата за квалитет на амбиентниот воздух и
4-тата ќерка директивa (2004/107/EC) која се однесува на концентрацијата на арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични
ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух, се целосно
вклучени во правната рамка со последните измени на Законот
за квалитет на воздухот од 2015 година. Најновата Директива
2015/1480/EC, која ги утврдува правилата во врска со референтните методи, валидацијата на податоците и локацијата на
точките за земање мостри за оценка на квалитетот на амбиентниот воздух е пренесена во националното законодавство
Уредбата за измена и дополнување на Уредбата за гранични
вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во
амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини и толеранција
за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели од
14 Декември 2017 година (Службен весник на РМ бр. 183/17).
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Квалитет на амбиентниот воздух - спроведување
Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Македонија во процесот на пристапување кон Европската унија за
2019 година, конкретно за секторот на квалитет на воздухот,
наведе:
„За квалитетот на воздухот, иако законодавната усогласеност е скоро целосна, нејзината имплементацијата е сé
уште недоволна. Недостатокот од доволно административни и финансиски ресурси сé уште се главната пречка
за воведување мерки за подобрување на квалитетот на
воздухот. Нивото на загадување на воздухот е големо во
поголемите градови. Недоволната човечка, техничка и финансиска поддршка за националната мрежа за следење на
квалитетот на воздухот резултираше со неколку прекини
на мерењата. Во државниот буџет за 2019 година за прв
пат е воведен е посебен фонд за финансирање на мерки за
подобрување на квалитетот на воздухот.“
Ова потврдува дека има ограничен напредок во спроведувањето и дека се потребни значителни напори, зголемување
на капацитетите и финансиски ресурси за да се забрза напредокот.
Во периодот од 1998 до 2011 година е воспоставен Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен
воздух (ДАМСКАВ) кој што во моментов брои 17 фиксни мерни станици и една мобилна мерна станица. Тие опремени
со различни инструменти за мерење на различни загадувачи
согласно нивната утврдена намена и локација. Оваа бројка е
недоволна за да има целосна покриеност на државата и има
многу поголеми градови во кои се уште нема мерни станици. Исто така, поради нередовно сервисирање и одржување,
често се случува многу инструменти да не работат и тоа на
подолги временски периоди со што добиените податоци се некомплетни и тешко се верификуваат.
Проблем има и со поставеноста на мерни станици. Тие се поделени на скопска агломерација, источна зона и западна зона
и се распределени во поголемите градови. Но, при нивното поставување не секогаш е правилно земено предвид следење-
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то на влијането на индустриските капацитети врз квалитетот
на воздухот. Најтипичен пример за ова е ситуацијата со РЕК
Битола каде што треба да има мерна станица во најблиското
населено место во доминантната насока на дување на ветерот, на наместо ваква поставеност, има две мерни станици во
градот Битола.
Во поглед на стратешките и плански документи, по она што
е сработено во раната фаза на имплементација има голем
проблем со исполнувањето на обврските. Првиот петгодишен
Национален план за заштита на амбиентниот воздух беше со
важност од 2013 до 2018 година и тој не е обновен. Во периодот 2019-2020 е актуелен таканаречениот План за чист водух,
но тој не е замена за Национален план.
Локални Планови за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух се изработени само за Битола во 2012 година, а
подоцна во 2016 година за Скопје и Тетово и во 2018 година е
донесен ваков План и за Велес. Останатите општини се уште
немаат Планови за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.
Краткорочни акциони планови за заштита на амбиентниот воздух се донесени во повеќето општини каде што има мерни
станици, но тие ретко се активираат од најразлични причини од нефункционални мерни станици недостаток на финансиски
средства, а некогаш и поради недостаток на политичка волја.
Што се однесува до достигнување на граничните вредности
на концентрации на загадувачки супстанци во амбиентниот
воздух, до сега вредностите за сулфур диоскид, азотни оксиди, приземен озон и јаглерод моноксид немаат зналителен
број на надминувања. Но, концентрацијата на ПМ10 и ПМ2.5
редовно има голем број на надминувања на сите мерни места
(освен на едната позадинска мерна станица) што значи дека
се потребни големи дополнителни напори за да се достигнат
утврдените гранични вредности.
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Национални плафони на емисии – усогласување
Директивата за национални плафони на емисии на одредени загадувачки супстанци 2001/81/EC е целосно пренесена во
националното законодавство во Законот за квалитет на амбиетниот воздух и во неговите подзаконски акти. Иако има некои
преклопувања во потребните активности за исполнување на
целите, одлуката оваа Директива да се спои со Директивата за квалитет на амбиентниот воздух во еден закон е чудна
затоа што тие имаат различни основи цели – првата е за намалување на емисиите кај изворите на емисии, а втората е за
заштита на човековото здравје и животната средина од тоа
што е веќе емитувано во воздухот.

Национални плафони на емисии – спроведување
Основен документ за спроведување на обврските од Директивата за национални плафони на емисии е Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на
одредените загадувачки супстанции. Првата ваква Програма
е изработена во 2012 година и е со важност до 2020 година.
Активностите за изработката на новата Програма веќе доцнат
и исто како и со Националниот план за заштита на амбиентниот воздух, ќе има период од неколку години кога нема да
има актуелна Програма.
Како дополнителна обврска од она што предвидено со националното законодавство, согласно одредбите од Спогодбата
за Енергетската заедница, изработен е и скратен Национален
план за намалување на емисиите кој што се однесува само
на големите согорувачки капацитети од енергетскиот сектор и
е со важност од 2018 до 2027 година. Во овој план се дадени
национални плафони на емисии за сулфур диоксид, прашина
и азотни оксиди што треба да се постигнат во 2018, 2023, 2026
и 2027 година со крајна цел овие капацитети на крајот од овој
период целосно да се усогласени со Директивата за индустриски емисии. Овие плафони би требало да бидат дел и од
наредната Национална програма за постепена редукција на
количините на емисии на одредените загадувачки супстанции,
со тоа што плафонот за 2018 година останува во сива зона –
го нема во старата Програма и нема да го има ни во новата.
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Сепак, уште во првата контролна година (со највисоки плафони и во кои се пресметани и националните придонеси од
капацитети што не работат повеќе, како Окта и ТЕЦ Неготино), државата не е ни блиску до исполнување на плафоните
за сулфур диоксид и прашина. Најпоразително е што вкупните
национални плафони за девен инсталации се надминати од
само еден капацитет - РЕК Битола.

Директива за големи согорувачки капацитети
– усогласување
Во Европската унија, со донесувањето на Директивата за индустриски емисии всушност се поништува Директивата за големи согорувачки постројки. Но, Македонија како и другите
земји-кандидати за влез во Европската унија се уште ја имаат
обврската да ги исполнуваат стандардите од оваа Директива
додека не се усогласат со новата Директива.
Директивата за големи согорувачки капацитети е целосно
пренесена во националното законодавство во Правилникот за
граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи
кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен
Весник на РМ бр. 141/2010).

Директива за големи согорувачки капацитети
– спроведување
Како земја потписник на Спогодбата за Енергетската заедница, преку која имплементацијата на оваа Директива е задолжителна, на државата и беше овозможено наместо директно усогласување со граничните вредности од Директивата,
усогласувањето да се направи постепено преку Националниот
план за намалување на емисиите опишан во претходниот дел.
Сепак, и овој олеснет механизам за имплементација не се
спроведува, пред се поради задоцнетото носење на А-Дозволите за усогласување со оперативен план на РЕК Битола и
РЕК Осломој, а со тоа и неспроведувањето на потребните инвестиции за доведување на емисиите во рамки на граничните
вредности од Директивата.
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Дозволени вредности
(придонес во вкупните национални плафони)
за Битола за 2018 година се дадени во табелата:
Име

Учество на
инсталацијата во
плафонот за SO2
за 2018 (тони)

Учество на
инсталацијата во
плафонот за NOx
за 2018 (тони)

Учество на
инсталацијата во
плафонот за прашина
за 2018 (тони)

РЕК Битола
(Б1+Б2)

6585

8231

823

РЕК Битола
(Б3)

2859

3574

357

Пријавените годишни емисии на Битола
за 2018 се дадени во табелата:
Име

Пријавени емисии
на SO2 за 2018
(тони)

Пријавени емисии
на NOx за 2018
(тони)

Пријавени емисии на
прашина за 2018
(тони)

РЕК Битола
(Б1+Б2)

34234

3649

2582

РЕК Битола
(Б3)

18589

891

888

Ваквите заклучоци се потврдени и во Годишниот извештај за
имплементација на Спогодбата за енергетската заедница за
2019 година, каде што е дополнето дека „за да се исполнат
обврските потребна е алокација на соодветни финансиски
средства“.

Директива за индустриски емисии – усогласување
Усогласувањето со Директивата за индустриски емисии се
уште не е започнато и се планира за првата половина на 2020
година. За таа цел е најавен засебен закон за индустриски
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емисии во кој што ќе се пренесат сите обврски на индустриските инсталации во врска со емисиите во сите медиуми.

Директива за индустриски емисии – спроведување
Граничните вредности од оваа Директива се очекува да бидат задожителни за сите нови инсталации. Постоечките енергетски инсталации ќе треба да бидат усогласени во 2027 со
затворањето на Националниот план за намалување на емисиите. За осатанатите постоечки инсталации што не се регулирани со обврските кон Енергетската заедница, допрва ќе се
утврдат рокови за усогласување.

Препораки за носителите на одлуки
1. Да се оспособат сите мерни инструменти на сите постоечки мерни станици, да се дополни државната мониторинг мрежа со мерни станици во сите градови или
да се овозможи формирање на општинска мониторинг
мрежа и да се исполнат барањата од Директивата за
квалитет на амбиентниот воздух во однос на следење
на влијанијата од индустриските инсталации – со цел
да се подобри квалитетот на собраните податоци и да
се овозможи соодветно планирање на мерките за намалување на аерозагадувањето.
2. Да се забрза носењето на нов Национален план за
заштита на амбиентниот воздух. Во просторот додека
се донесе тој План, да се пристапи кон стратешко распоредување на ресурсите и инвестициите за да не се
дозволи застој во спроведување на мерките.
3. Сите општини да донесат ажурирани Планови за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, а во
меѓувреме во координација со ресорните Министерства да се продолжи со спроведување на активностите
од претходните Планови.
4. Да се зголемат човечките и финансиски капацитети на
општините за спроведување на Краткорочните акцио-
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ни планови за заштита на амбиентниот воздух.
5. Да се забрза носењето на нова Национална програма
за постепена редукција на количините на емисии на
одредените загадувачки супстанции.
6. Да се разјасни правниот статус на плафоните на емисии за 2018 година од Националниот план за намалување на емисиите за да се овозможи правилна имплементација.
7. До крајот на 2020 година да се одлучи за иднината на
на РЕК Битола, да се усвои А-Дозволата за усогласување со оперативен план и согласно на неа да се
направи план за инвестиции што ќе води до усогласување со плафоните во 2023 година.
8. Да се обезбеди широко учество на јавноста при изработката на Законот за индустриски емисии.
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Климатски промени
Вовед
Климатските промени се најголемиот проблем на денешницата и сериозен предизвик за Владите во светот бидејќи ја
наметнаа потребата за целосна промена на начинот на кој
правните и економските системи и општеството досега биле
конструирани.
Од ненадејни промени на временските услови кои му се закануваат на производството на храна, па сè до подигнување
на нивото на морињата што го зголемува ризикот од катастрофално поплавување, влијанијата на климатските промени се
глобални и невидени досега во обем. Без превземање мерки
и активности, прилагодувањето кон овие влијанија во иднина
ќе биде се потешко и поскапо.
Стакленичките гасови се јавуваат природно и се од суштинско значење за опстанокот на луѓето и милиони други живи
суштества со тоа што задржуваат дел од сончевата топлина
да се рефлектира назад во вселената и со тоа го овозможуваат животот на Планетата Земја. Но, по повеќе од еден век и
половина од индустријализацијата, уништувањето на шумите
и зголемен обем на земјоделие, количината на стакленички
гасови во атмосферата се искачи на нивоа што не биле забележани во последните три милиони години. Како што расте
популацијата во светот, економиите и животните стандарди,
расте и кумулативното ниво на емисиите на стакленички гасови.3
Меѓувладиниот панел на научници за климатски промени
(IPCC) е формиран од страна на Светската метеоролошка
3

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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организација (СЗО) и Обединетите нации со цел да обезбеди
објективен извор на научни информации поврзани со климатските промени. Во 2013 година, IPCC ја појасни улогата на
човековите активности во климатските промени во Петтиот
извештај за проценка на последиците од климатските промени. Генералниот заклучок беше дека климатските промени се
реални и човековите активности се главната причина за нив.
Во октомври 2018 година, Меѓувладиниот панел на научници
за климатски промени издаде посебен извештај за влијанието
на глобалното затоплување од само 1,5°C, во кој пишува дека
за ограничување на глобалното затоплување под 1,5 ° C ќе
бидат потребни брзи и долгорочни промени во сите сектори на
општеството. Додека претходните извештаи беа фокусирани
на проценка на штетата доколку просечните температури се
зголемат за 2°C, овој извештај покажува дека многу од неповолните влијанија на климатските промени не очекуваат и на
затоплување на глобалните температури од само 1,5°C. 4
Според последниот извештај на Светската Метеоролошка Организација за Состојбата со климата во светот- 2019 година
одбележува цела декада постојан пораст на глобалните температури. Во 2019 зголемен број на екстремни временски настани биле причина за 10 милиони внатрешни раселувања на
население, главно поради поплави, бури и суши. Според овој
извештај можеме да очекуваме продолжени и нагли топлотни
и ладни бранови, поројни дождови и поплави, тропски циклони, супер бури и пожари.5
Како земја која ги трпи последиците од климатските промени, но нема финансиски средства да се справи со штетите и
загубите, Република Македонија е исклучително ранлива на
климатските промени.
Помеѓу 2014 и 2016 година, Република Македонија беше погодена од поројни дождови кои предизвикаа поплави со поhttps://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
5
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-globalheat-and-high-impact-weather
4
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сериозни и значајни материјални и земјоделски штети и загуби, а во поплавите во август 2016 година имаше и 22 човечки
жртви. Државата немаше финансиски средства да се справи
со штетите и загубите, меѓутоа нема ниту план за прилагодување на климатски промени.
Сепак според последниот извештај за состојбите во животната средина објавен од UNECE во 2019 година, државата нема
значителен прогрес во мерките за отпорност на секторите
ранливи на климатските промени. 6

Институционална рамка и законска регулатива
Република Македонија е страна на Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатските промени од 1998 година
како земја која не е во Анекс 1 и страна на Договорот од Кјото
како земја која не е во анекс Б. Македонија го потпиша Договорот од Париз во 2016 година, а Собранието на Р.М. го ратификуваше во 2017 година.
Земјата е договорна страна на Енергетската заедница и земјакандидат за членство во ЕУ.
Министерството за животната средина и просторно планирање (МЖСПП) е институцијата одговорна за политики за климатските промени, национално тело за контакт кон Рамковната конвенција на ОН за климатските промени (UNFCCC) и е
назначен национален орган за спроведување на Протоколот
од Кјото.

https://www.unece.org/environmental-policy/environmental-performance-reviews/enveprpublications/environmental-performance-reviews/2019/3rd-environmental-performance-review-of-north-macedonia/docs.html
6
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Други министерства кои имаат одговорности во однос на климатските промени се:
• Министерството за
и водостопанство
• Министерството за
• Министерството за
• Министерството за
• Министерството за

земјоделство, шумарство
економија
транспорт и врски
здравство и
финансии

Канцеларијата на заменик премиерот за економски прашања
е одговорна за постигнување на целите за одржлив развој и
исто така е национален назначен субјект за Зелениот климатски фонд (GCF).
Техничката група во Советот за одржлив развој исто така
учествува во овој процес како и други главни засегнати страни
од власта и од граѓанското општество.

Обврски како страна на Рамковната конвенција на
ОН за климатски промени
Како страна на Рамковната конвенција на ОН за климатски
промени која не е во Анекс 1 како и сите земји во развој, Република Македонија доставува национален план за климатски
промени на секои четири години. Нашата држава досега има
доставено три национални комуникации/ планови за климатски промени, во 2003, 2008 и 2014, додека четвртиот моментално е во фаза на изработка и се очекува да биде завршен
до крајот на 2020 година.
Националните планови обезбедуваат информации за инвентарот на стакленички гасови (GHG), мерки за ублажување и
прилагодување кон климатските промени и сите други информации кои државата ги смета за релевантни за постигнување
на целта на Рамковната конвенција на ОН за климатски про-
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мени. Содржината и целта на националните планови е дефинирана и во Законот за животна средина, член 187.
Република Македонија досега има изработено три инвентари на стакленички гасови, во 2006, 2013, 2014, додека четвртиот е во фаза на изработка и се очекува да биде завршен
до крајот на 2020 година со најава за прв пат да вклучува и
известување за употреба на земјиштето, промена во употребата на земјиштето и шумарство. Сите инвентари на стакленички гасови се јавно достапни на официјалниот веб портал
klimatskipromeni.mk, за кој е одговорен Секторот за комуникација со јавност при Министерството за животна средина и
просторно планирање како сектор за одржување на порталот
и воошто за комуникација за климатските промени со јавноста.
Како дел од обврските кон Рамковната конвенција на ОН за
климатски промени, земјата досега има поднесено и два двогодишни извештаи за климатски промени, во 2005 и 2018 и во
моментов го подготвува третиот кој треба да биде поднесен
во 2020 година.
Во 2015 година нашата земја ги поднесе во Рамковната конвенција на ОН за климатски промени Националните придонеси кон климатските промени со кои стана земја потписник
на Договорот од Париз. Документот ветува намалување на
емисиите на CO2 на земјата за 30%, односно 36% во поамбициозното сценарио до 2030 година. Меѓутоа, националните
придонеси немаат мерки ниту план за постигнување на овие
цели, а во нив целосно недостасува и компонентата за прилагодување на климатските промени.
Во 2020 ќе следи процес на ревизија на поднесените национални придонеси кон климатските промени за сите земји потписнички на Договорот од Париз кои би требало да имаат повисоки амбиции и план за достигнување на истите.
Според текстовите од Катовице за имплементација на Договорот од Париз, земјите потписнички на Договорот ќе треба

17

Анализа на степенот на усогласување и имплементација на избрани сектори од Поглавје 27

да имплементираат и механизам за пазари на јаглерод како
дополнителна мерка кон националните придонеси за намалување на емисиите на стакленички гасови. Нашата земја во
моментов нема институционална и законодавна подготвеност
за воведување на пазари на јаглерод.

Обврски кон Енергетската заедница
и Европската Унија
Климатските промени се вградени во Законот за животна средина на Република Македонија од 2005 година.
Во текот на 2019 година се изработуваше новата национална
стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија. Во процесот активно беа вклучени сите засегнати страни, меѓу кои и граѓанските организации активни во секторот
енергетика и клима. Стратегијата се донесе на почетокот на
2020 и во две од трите сценарија предвидува затворање на
двете термоелектрани на јаглен во земјата и премин кон искористување на обновливи извори на енергија како енергенс.
Бидејќи според инвентарот на стакленички гасови секторот
енергетика најмногу придонесува во емисиите на стакленички
гасови на земјата, овозможување реализација на овие сценарија до предвидените рокови ќе значи значително зголемување на заложбите за ублажување на климатските промени
на земјата.
Сепак, мора да се напомене дека Република Македонија сеуште планира да го користи природниот гас како транзиционо
гориво, кој како фосилно гориво придонесува кон климатските промени. Според извештајот за состојбата со глобалниот
буџет на јаглерод за 2019 година половина од порастот на
глобалните емисии на CO2 во последните 3 години доаѓаат од
согорување на природниот гас и нафта. Сите емисии на CO2
ќе треба брзо да се доведат на нула. Споредено со јагленот,
природниот гас е почисто фосилно гориво, но природниот гас
само ја загрева планетата побавно од јагленот. 7
7

https://futureearth.org/2019/12/03/globalcarbonbudget2019/
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Нашата држава сеуште нема закон и стратегија за климатска
акција, кои се моментално во фаза на изработка. Во ноември
2019 се одржа првата заедничка работилница за изработка на
законот и стратегијата за климатска акција каде беа презентирани анализи за постоечкиte капацитети и состојби во секторот клима во земјата. На работилницата присуствуваше и
претставник од граѓанскиот сектор. Се очекува законот и стратегијата за клима да бидат завршени до август 2020, односно
февруари 2021.
Во јануари 2020 започна изработката на интегрираните планови за енергија и клима на Република Македонија во кои треба да бидат внесени сите обврски кон енергетската заедница
и ЕУ, како и обврските кои потекнуваат како страна на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени. Документот се
очекува да биде завршен во април 2020.
Во националното законодавство воопшто не е внесен системот на ЕУ за тргување со емисии со кој се опфатени 45% од
емисиите на стакленички гасови во ЕУ. Нашата земја сеуште
нема данок на јаглерод, иако е предвиден во новата стратегија за развој на енергетиката.
Како земја-кандидат за членство во ЕУ, нашата земја има
обврска да изработи план за прилагодување на ранливите
сектори на земјата на климатските промени. Република Македонија сеуште нема изработено стратегија за прилагодување
кон климатските промени.
Како територија која според проценките на Меѓувладиниот панел на научници за климатски промени има региони склони
кон опустинување земјата има изработено национален план
за справување со опустинување и ублажување на ефектите
од суши 2017- 2023.
Формирана е Меѓусекторска комисија за климатски промени и
здравје под Министерството за здравство, составена од претставници од повеќе сектори: Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство,
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Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Институтот медицина на трудот на Република Македонија, Центарот
за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
Управата за хидрометеоролошки работи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Центарот за јавно здравје на
градот Скопје, Итните медицински како и Црвениот крст на Р.
Македонија.
Оваа комисија има изработено Националната стратегија за
адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени со акциски план 2011-2015 со која ги предвидува целите
и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на здравствениот сектор во соработка со други релевантни сектори во
земјата. Стратегијата има за цел да ги обедини активностите
во здравството, но да е во сооднос и со други стратегии во
оваа област развиени од страна на други сектори со што би се
постигнал еден синџир на активности насочени кон намалување на влијанието на климатските промени врз здравјето на
луѓето во Р. Македонија 8. Оваа стратегија е со рок до 2015
година после кој нема изработено обновена верзија на документот.
Владата, со поддршка од Канцеларијата на Постојаниот Координатор на ОН направи широк консултативен процес на приоритизација и локализација на “Целите за Одржлив Развој”
(ЦОР) и идентификација на рамка за следење на нивната имплементација во државата. Детално беше анализирана и целта бр. 13 за климатски промени, беа одредени приоритените
области на делување, индикаторите релевантни за државата
и се идентификуваа препораки кои прашања/цели да бидат
избрани и приоритизирани за имплементација во Националниот и акцискиот план 2016-2030 за имплементација на ЦОР
и понатаму интегрирани во идните националните планови кои
ќе бидат водени од страна на Владата на РМ. Дополнителна
придобивка е тоа што во рамките на процесот се идентификувани меѓусекторски конекции релевантни за планирањето и
спроведувањето на ЦОР 13 9.
8
9

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/strategija-klimatski-promeni.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/NPAA/NPAA2017.rar
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Обврски на Единиците на локална самоуправа
(ЕЛС)
Во 2017 година град Скопје со помош на UNDP изработи и
донесе Стратегија за климатските промени „Отпорно Скопје“.
Стратегијата содржи мерки и препораки кои досега не се имплементирани 10. Според оценката во напредокот на реализацијата на стратегијата за климатски промени на град Скопје од
2018 година, иако повеќе од третина од општините во Скопје
спроведуваат акции во овој сектор, за третина од мерките известено е за наменети средства но не и за потрошени. Нема
активности ниту предвидени средства за изработка на Климатски атлас на градот Скопје. 11
Градовите Скопје (2010), Струмица (2011), Куманово (2013),
Тетово (2014) и Кочани (2015) се потписници на Пактот на градоначалници од цел свет во заложбите за клима и енергија.
Од сите овие градови само Град Скопје има поднесено акциски план. Со потпишување на пактот и поднесување на акцискиот план град Скопје се обврза да ги намали емисиите на
CO2 за 21% до 2020.

https://zivotnasredina.skopje.gov.mk/proekti/otporno-skopje/
https://zivotnasredina.skopje.gov.mk/wp-content/uploads/2019/01/Otporno-Skopje-Progress-Report.pdf
10
11
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Препораки за носителите на одлуки
1. Потребно е зголемено интегрирање и комуницирање
на климатските промени со останатите институции кои
имаат надлежности за известување, ублажување и прилагодување кон климатските промени
2. Потребно е зголемено интегрирање и комуницирање на
климатските политики во стратегиите и плановите на
единиците на локалната самоуправа
3. Обезбедување буџет за генерирање на нови научни податоци кои ќе бидат базирани на истражување на состојбата на терен потребни за ублажување и прилагодување на земјата кон климатски промени
4. Обезбедување буџет за изработка на систем за рано
предвидување и предупредување за екстремни временски услови и генерирање на мерки и препораки во соработка помеѓу сите релевантни институции со цел соодветно и навремено информирање на општата јавност
5. Системско вклучување на здравјето во националните
придонеси кон климатските промени, како и националните планови за прилагодување и други релевантни
национални комуникации со Рамковната конвенција на
ОН за климатски промени
6. Во ревизијата на националните придонеси кон климатките промени и во обезбедувањето на нивната спроведливост да бидат донесени како еден единствен пакет:
Законот и Стратегијата за климатска акција; Интегрираниот план за клима и енергија и Национална стратегија
за праведна транзиција
7. Сите докумени треба ја следат истата временска рамка до 2040 со визија до 2050
8. Ревизијата на националните придонеси кон климатските промени треба да покаже зголемена амбиција
и поставување на повисоки цели за намалувањето на
емисиите на стакленички гасови со јасна визија за остварување на нискојаглероден развој до 2050 и да обезбеди вклученост на сите засегнати страни
9. Националната стратегија за климатска акција треба
покрај обврските превземени од меѓународни догово-
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ри и сојузи во себе да содржи и мерки и препораки за
прилагодување на земјата кон климатските промени
10. Донесувањето на климатските политики да се спроведе на транспарентен начин обезбедувајќи соодветно
информирање на јавноста и со вклучување на сите засегнати страни
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