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ЕУ преку 200 правни акти

Пристапи во ЕУ преговарачкиот процес, актите се 
поделени во 75 правни акти/групи на правни акти и тоа во 
следните поглавја: 

✘ хоризонтални, 

✘ квалитетен на воздух, 

✘ управување со отпад, 

✘ квалитет на вода, 

✘ заштита на природата, 

✘ индустриска контрола на загадување, 

✘ хемикалии, 

✘ бучава и 

✘ климатски промени.
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Извор: ЕЕА



• Извор: Karagulian F., et al., Contributions to cities' 
ambient particulate matter (PM): A systematicreview of 
local source contributions at global level Atmospheric 
Environment, 2015

Вовед – причинители за загадување
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Извор: EEA



Вовед

➢ Светската здравствена организација - 6,5 милиони годишно или 18.000 луѓе дневно умираат како 
резултат на загадувањето на воздухот. Се смета дека тоа е четвртиот по големина “убиец” на 
луѓето веднаш после крвниот притисок, неправилната исхрана и пушењето

➢ Смртност во Македонија околу 3000 на годишно ниво од PM2.5, а во EU-28 380.000
➢ Упатството за квалитетот на воздухот (Air Quality Guidelines), се доста високи: 

• просечна годишна концентрација за PM2,5 не треба да надминува 10 μg/m3, односно 24 
часовна концентрација 25 μg/m3; 

• просечна годишна концентрација за PM10 не треба да надминува 20 μg/m3, додека  24 
часовна концентрација не треба да надминува и 50 μg/m3

➢ Граѓаните во Скопската котлина се постојано изложени на повисоки концентрации од 
дозволените. 

➢ Годишен извештај за квалитетот на животната средина на (МЖСПП) 
• просечната годишна концентрациите на PM2,5 во 2019 за Центар изнесувала околу 31  

μg/m3, а за Карпош 35 μg/m3. 
• Проблемот е стар проблем, во 2005 година e регистрирана просечна годишна концентрација 

во Центар од 104,09 μg/m3, а во Карпош од 92,01 μg/m3.

Преглед – Актуелност на темата
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Source: EEA
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Преглед по клучен збор период 2006-2021 во месец јануари
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• CO NOx

Извор: МЖСПП
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Резултати
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Резултати

➢ Потреба од лоцирање на најголемиот загадувач

➢ Повеќе извештаи:
• твининг проектот меѓу Финскиот метролошки институт и Министерството за животна 

средина и просторно планирање(2015-2016)  - горењето на биомаса учествува со 90% во 
вкупното загадување со PM10 честички. 

• Дефинирање на техничко – економски оптимална и еколошки одржлива структура за греење 
и имплементирање на централизирано снабдување со санитарна топла вода на градот 
Скопје – Машински факултет, МАЦЕФ, ТЕ-ТО

• УНДП – анкета за загревање на домаќинствата го град Скопје, 2017, 
• Нов начин на анкетирање, креирање на интерактивна мапа

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1stOPlDjxLu4sH5i5JOJ_g03s4o0


• Огревното дрво се користи од преку
30% од домаќинствата во урбаните 
делови и дури 85% oд домаќинствата 
во руралните области. 

• Поголемиот број од домаќинствата кои 
се греат на огревно дрво користат 
едноставни системи за греење и голем 
дел од нив не се доволно ефикасни.

Резултати
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• И покрај тоа што секој поединец во градот Скопје се жали на загадувањето, сепак само скромни 1,3% одговориле 
дека при изборот на систем за греење се водат од критериумот колку тој загадува. 



Цел на студијата

Одговор на прашањата – дали и како?

Намалување на емисиите на загадувачки супстанци од загревањето на

домаќинствата во Скопската котлина како најголем локален загадувач на

воздухот
„Патот до успехот почнува со првиот чекор“

Проблемот со загадувањето на градот Скопје не може да се реши за една или две години. Тоа е процес во кој 

сите, но пред сé граѓаните, а и институциите како на локално така и на централно ниво треба да работат 

заеднички, и да се најде начин како во процесот да се вклучи и  приватниот сектор. Ова е процес во кој 

вината не треба да се префрла од еден на друг, процес во кој секој треба да почне од самиот себе, најпрво да 

го промени сопственото однесување, за да има легитимно право да бара промена кај другите чинители во 

општеството



Референтно сценарио - Скопје се гуши

• Локално загадување

   

    

 

 

                                                           

 

+ 28 + 28
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+ 28
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PM10 PM2,5 NOx 

SOx CO 

• Подобрување на енергетската ефикасност на 
домовите - 50,8% од објектите немаат 
изолација, а 42% имаат изолација која не е 
според пропишаните стандарди;

• Промена на начинот на греење (ефикасни 
технологии) –44,7% користат ниско ефикасни 
печки на огревно дрво, ефикасни технологии 
на електрична енергија - топлински пумпи 
користат 5,3% и печки на пелети и брикети 
користат само 1,5% од домаќинствата;

• Зголемен опфат на централното греење - 44% 
би прифатиле да се греат на централен 
систем дури и со малку повисоки трошоци 
во однос на системот кој сега го користат.



Скопје дише – реалност или утопија

КАКО?



Скопје дише – реалност или утопија
Опис: Цел до 2020 Цел до 2025

Урбани 

населби

Рурални 

населби

Урбани

населби

Рурални

населби

Број на домаќинства опфатени со една од мерките 55,8% 22,2% 81,3% 42%

- ќе ги исполнуваат најстрогите критериуми за 

енергетски ефикасен објект
8960 2660 15600 4290

- ќе користат поефикасни печки на огревно дрво 9000 3100 20400 6770

- ќе користат печки на пелети 6630 790 7280 1460

- ќе користат топлотни пумпи 8140 2770 16280 5390

- ќе користат печки на природен гас 930 280 2700 450

- Зголемен процент на користење на системот за 

централно греење
3000 / 10000 /

➢ на огревно дрво намалување за 18000 домаќинства - учество со 35,4%

➢ печки на пелети зголемување за најмалку 8500 домаќинства и тие ќе учествуваат во вкупниот број со 6.1%

➢ електрична енергија на исто ниво – зголемување на бројот на топлотни пумпи (најголем број инвертер клима уреди)

➢ иако се само 0,4% или околу 650 домаќинства во 6 општини, треба да нема домаќинство кое ќе користи јаглен до 
2020 година 

➢ нафта постепено да биде сведен на 0



Скопје дише – реалност или утопија
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Централно греење Ефикасни технологии
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Централно греење Ефикасни технологии

► PM2,5 за 26% во 2020 и 51% во 2025,

► PM10 за 26% во 2020 и 51% во 2025,

► CO за 18,5% во 2020 и 36% во 2025,

► NOx 4,2% во 2025,

► SOx за 5,6% во 2020 и 49% во 2025.

Во однос на сценариото “Скопје се гуши”,

со сценариото „Скопје дише“ до 2025 година

може да се постигне намалување на емисиите на:

• PM10 и PM2,5 за 62%;

• CO и SOx за 50% и 54%, соодветно;

• NOx за 22%



Колку €?

Скопје дише – реалност или утопија



378 Мил. €
325 Мил. € -изолација

50 МКД дневно по домаќинство
1 до 2

Скопје дише – реалност или утопија



• Што е досега направено

• Субвенции за клима уреди во 2019 - 2103 (Скопје, Гази Баба, Аеродром, Кочани, Гостивар, Битола), вкупно продадени со А++ 
> 17000 од кои за греење се околу 11000

• Субвенции за клима уреди 2020 – 10000 Инвертери

• Субвенции за печки на пелети (3665 аплицирале за субвенции)

• Намалување на ДДВ на централно греење ( во периодот 2017-2019, над 3000 нови корисници)

Дали се менуваат нештата?

23



Секако, ако тргнеме во редукција на најзначајниот извор, може да очекуваме видливи резултати уште 
на самиот почеток. 

НИЕ ВЕЌЕ ПОЧНАВМЕ ДА ДЕЛУВАМЕ – А ВИЕ?



Ви благодаримена
вниманието

+389 70 319 164

dedinec@manu.edu.mk

http://iceor.manu.edu.mk/

dedinec@manu.edu.mk

http://iceor.manu.edu.mk/


Споредба со транспорт
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Огревно дрво Пелети Дизел автомобил 
ЕУРО 3

Дизел автомобил 
ЕУРО 5/6

kg

• Горче Петров, оди на работа во Аеродром и дневно во двата правци поминува 20 km. Семејството има прилично стар дизел 

автомобил од 2000 година со ЕУРО 3 стандард кој емитира 0,05 g/km PM (автомобилите на бензин немаат PM емисии)

• Во текот на грејната сезона ова семејство со својот автомобил поминува 3600 km,

• Според ова може да се констатира дека едно семејство кое користи огревно дрво во атмосферата 
испушта онолку PM колку што ќе испуштат 230 автомобили кои се возат секој ден и дневно поминуваат 
по 20 km.



Резултати Дополнителни анализи



Source: EEA
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Преглед – Актуелност на темата


