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Извршно резиме 

Заштитата на животната средина и живеалиштата, како и климатската криза со која се 
соочуваме, стануваат се погласни теми во јавноста, во медиумите, на научните дебати и во 
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политичката сфера. Еколошките ризици доминираат во Извештајот  за глобалните ризици на 
Светскиот економски форум за 2022 година - и на краток и на долг рок. Резултатите на 
истражување на јавната свест во Република Северна Македонија од 2021i покажуваат дека 
испитаниците го детектирале недостигот на чиста вода како најголем општествен проблем, по 
што со висок процент на учество следуваат климатските промени, пред корупцијата и 
криминалот, деградацијата на природата и екстремните временски услови. 

Интеграцијата во Европската заедница е главен двигател за усогласување на стратегиите и 
законодавството со европските стандарди и критериуми, како и обврските кои државата ги 
има со ратификување на меѓународни конвеции во овие области. Во последните години 
вложени се исклучителни напори да се усогласат стратешките насоки во областа животна 
средина, климатски промени и природни живеалишта со секторските политики, особено кога 
станува збор за климатските промени. Прогласени се нови заштитени подрачја и поднесени 
се директиви за птици и живеалишта. Националната стратегија за заштита на природата ја 
дава следната визија за 2027 г. “Разновидната и зачувана природа на Македонија е основа 
за здраво и просперитетно општество”, а само Долгорочна стратегија за климатска акција 
со Акциски план дава визија до 2050 г. “Република Северна Македонија до 2050 година е 
просперитетна ниско јаглеродна економија, која ги следи одржливите и климатски 
отпорни развојни патишта, ја зајакнува конкурентноста и промовира социјална 
кохезија преку акција за борба против климатските промени и нивните влијанија”. 
Голем дел на закони, подзаконски акти беа усвоени или беа подготвени и се чека на нивно 
усвојување (Закон за природа, Закон за инспекциски надзор, Закон за климатска акција и др.) 
но останува уште многу работа за усогласување со европските директиви и подготовка на 
нови стратешки документи за заштита на амбиентниот воздух (старите се истечени).  
Невладиниот сектор е исклучително активен во оваа тематска област и е добро организиран 
во најчесто неформални мрежи и коалиции. Притисокот од јавноста и граѓанските 
организации се почесто претставува значаен двигател на корективи мерки и активности во 
заштитата на животната средина и климатските промени, ја подобрува транспарентноста и 
отчетноста на Владата. Дополнително, последниот извештај на Европската комисија  од 2021 
година за напредок на државата во однос на Поглавјето 27, нотира дека административниот 
капацитет на сите нивоа останува слаб, со недоволно финансиски средства за спроведување 
на постојното законодавство и на политиките. Дијалогот со граѓанското општество и 
процесите на консултации со јавноста во овој сектор треба да се подобрат и да се подобри 
транспарентноста и пристапот до информации. 

Податоците се основата за сите акции поврзани со животна средина, а стратешките документи 
во оваа тематска област бараат широк дијапазон на податоци. Голем дел од нив се собираат 
од различни актери (идентификувани се 25 институции од различни профили за целата 
тематска област), и има голем број делумно развиени или тестирани бази на податоци во 
различни области. Податоците од пописот кој се спроведе во 2021 по скоро дваесет години, 
ќе дадат нова димензија на досегашните анализи. Постои недостиг на координација меѓу 
базите на податоци, а извесен дел од овие бази не се функционални на одржлив начин. 
Потребна е да се зголеми финансиската поддршка за мониторинг и да се воспостави редовна 
координација на сите клучни актери со цел да се избегне дуплирање на активности/проекти и 
ефикасно искористување на средствата.  

Известувањето за животната средина преку индикатори претставува амбициозен потфат, кој 
успешно го спроведуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и 
Државниот завод за статистика со повеќе од 200 индикатори во скоро 20 области. Оваа 
импресивна листа е дополнета со нови индикатори поврзани со климатски промени, род, 
штети и загуби поврзани со климатски промени и Целта за одржлив развој 13 (Климатски 
промени). 
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Повеќе од 900 граѓани  од сите возрасти, лица со посебни потреби, претставници на 
институции на национално и локално ниво, граѓански организации и приватен сектор, преку 
активно учество на 8 визионерски работилници низ целата држава покажаа дека имаат  силна 
свест за значењето на здравата животна средина за иднината на државата. Граѓаните ја 
гледаат Република Северна Македонија како зелена, здрава, чиста и јаглеродно 
неутрална развиена модерна држава која е дел од семејството на ЕУ. Промените кои се 
потребни нивната визија да се оствари, предизвиците кои треба да се надминат и што секој од 
нив би сторил да ја заштити животната средина и да се справи со последиците од климатските 
промени граѓани се накратко прикажани во следната табела (деталите се дадени во поглавје 
4): 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 

година 

ВИЗИЈА 

Образложение на 
потребите; очекувани 

придобивки 

ЗОШТО 

Клучни мерки и активности за 
постигнување на промените 

КАКО 

Подобра заштита на животната 
средина и живеалиштата  

 Подобро образование, 
едукација и акцијa  

 Дишеме чист воздух  
 

 Ќе бидам Министер за образование и ќе 
вметнам во наставната програма 
елементи за зачувување и подобрување 
на животната средина  

 Практична настава во природата за да им 
се објасни на децата и младите за 
заштита на животната средина  

 Поголем број на инспектори за животна 
средина и почести инспекциски надзори 

Политиката и инвестициите се 
засноваат на зачувување на 
природните живеалишта 

Истражување, пренесување на 
знаење, градење капацитети, 
вмрежување, дефинирање, 
мониторинг на спроведување на 
стратешките цели со користење на 
добри практики од странство 

 Да се прават cost-benefit анализи за 
заштитените подрачја, со цел да се 
овозможи и економски развој на 
жителите, освен заштита на природата и 
биодиверзитетот 

 Учество во проекти и размена на искуства  
 Едукација на политичарите 

Климатските промени се 
митигирани 

 Индустрија која не загадува 
 Обновен возен парк, , јавен 

транспорт со експресни возови 
и поголема искористеност на 
железницата за поодржлив 
патен сообраќај  

 Зелени градови (Урбано 
зеленило, урбани градини и 
урбани коридори во градот, 
улици претворени во зелени 
патеки) 

 Воведување чисти и современи 
технологии  

 Ќе бидам инспирација за другите за 
поодговорен и подобар живот 

 Ќе јадам храна со помалку СО2 
 Ќе се преселам во село 
 Ќе ги зачувам видовите кои потешко се 

адаптираат на климатските промени 
(зачувување на синџирот на исхрана) 

Подобрена соработка меѓу 
приватниот сектор и општините 

 Еко - смарт општини 
 Локални акции според 

потребите на заедницата  
 

 Организирање обуки за доближување на 
проблемите за климатски промени и 
начините за нивно решавање 

 Развој на проекти за еко - смарт општини 

 
Интегрален став кој се провејуваше на сите работилници е дека животната средина не може и 
не треба да се разгледува како посебна област, туку во спрега со буквално сите останати 
области (од енергетика и отпад до здравство и туризам, од владеење на правото и социјална 
политика до просторно планирање, иновации и земјоделие итн.). Овие врски се детално 
опишани во поглавјето 5 и опфаќаат социоекономски аспекти, зелени работни места, 
енергетска сиромаштија и праведна транзиција, просторно планирање, млади, род и др.  
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СК
О

П
ЈЕ Македонија е 

лидер во 
генерирање кадри 
за животна 
средина и лидер 
во бројот на 
млади кои се 
вклучени во 
носење одлуки за 
животната 
средина

БИ
ТО

ЛА

Меѓу земјите од 
Европа кои 
котираат на врвот 
во чистота, 
безбедност, 
континуиран 
развој СТ

РУ
М

И
Ц

А Членка на ЕУ, 
јаглеродно 
неутрална (или 
близу); енергетски 
независна и 
технолошки 
развиена

ТЕ
ТО

ВО

Држава со добра 
инфраструктура и 
незагаден воздух, 
што ги обезбедува 
сите потребни 
услови за 
квалитетен живот 
на граѓаните

Ш
ТИ

П Држава со роботи 
кои загадените 
честички во 
воздухот ќе ги 
апсорбираат и ќе 
го прочистува 
воздухот  

ВЕ
ЛЕ

С Високо ниво на 
заштитени 
области, во 
семејствата на 
геопаркови, со 
што ќе се заштити 
природата и ќе се 
ублажат 
климатските 
промени

Предизвиците кои треба да се надминат се однесуваат на усвојување/промена на соодветна 
легислатива во однос на европските стандарди и подобрување на надлежности, како и 
подобрена имплементација на стратешките документи од оваа област. 

Заштитата на животната средина и живеалиштата, како и справувањето со климатските 
промени не се во надлежност само на Владата, општините или приватните компании. 
Финансиската и техничката поддршка од меѓународната заедница и донатори се клучни во 
оваа тематска област.  

Одржлив економски развој со минимално и одржливо користење на природните ресурси е 
срцето на новата Стратегија за развој на нашата држава, бидејќи ќе овозможи усогласување 
на целите на животната средина со долгорочните национални, социјални и економски 
интереси, во поширок контекст.  Со паметни акции засновани на податоци и наука ќе се 
спречи нарушување на природната рамнотежа на екосистемите, ќе се заштитат природните 
вредности и ќе се овоможи хуман живот “отпорен” на климатските промени кои не очекуваат.   
 

ВИЗИИ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ВИЗИОНЕРСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ 
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1. Вовед  

Заштитата на животната средина и живеалиштата, како и климатската криза со која се 
соочуваме, стануваат се погласни теми во јавноста, во медиумите, на научните дебати и во 
политичката сфера. Од една страна, се прават напори да се усогласат политиките и законите 
во областите на  

 заштита на природата, биолошка разновидност и заштитени подрачја 
 квалитет на воздух 
 климатски промени 

со европските стратешки цели и законодавство, и со меѓународните конвенции кои државата 
ги има усвоено. Во последните години постигнат е значителен напредок во зголемување на 
заштитените подрачја, усвојување на најамбициозни климатски акции во регионот и 
хармонизација на стратешките документи и закони на вертикално и хоризонтално ниво. 

Од друга страна, сведоци сме на чести надминувања на праговите за квалитет на воздух, 
загадени природни подрачја, уништени живеалишта на многу видови, вклучувајќи и загрозени 
видови. Во последните неколку години терминологијата поврзана со климатски промени брзо 
се смени во климатска криза, што јасно ја покажува итноста за климатска акција.   

Еколошките ризици доминираат во Извештајотii за глобалните ризици на Светскиот 
економски форум за 2022 година - и на краток и на долг рок. „Климатските екстреми“ и 
„неуспехот на климатските активности“ се меѓу првите пет кратки долгорочни ризици за 
светот, но петте најзаканувачки долгорочни закани се сите еколошки. „Климатски неуспех“, 
„екстремни временски услови“ и „губење на биолошката разновидност“ исто така се 
рангирани како три потенцијално најголеми ризици за следната деценија. 

 

Извор: Светски економски форум Истражување за перцепција на глобалните ризици 2021-
2022 година 

Резултатите на истражување на јавната свест во Република Северна Македонија од 2021iii 
покажуваат дека испитаниците го детектирале недостигот на чиста вода како најголем 
општествен проблем, по што со висок процент на учество следуваат климатските промени, 
пред корупцијата и криминалот, деградацијата на природата и екстремните временски услови. 
Интересен е податокот дека и покрај сериозната закана од вирусот КОВИД-19 и светската 
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пандемија што го измени начинот на живеење, работење и однесе голем број жртви, сепак 
испитаниците кои учествуваа во ова истражување ги препознаа климатските промени како 
посериозна закана од ширењето инфективни заболувања. Нивна мотивација за заштита на 
животната средина е желбата да се живее во здрава и чиста средина и грижата за идните 
генерации. 

Оваа тематска област е широка и тесно поврзана со сите аспекти од развојот на една држава. 
Заштитата на животната средина и живеалиштата, како и справувањето со климатските 
промени не се во надлежност само на Владата, општините, приватните компании. Нашите 
секојдневни активности и избори имаат врска со животната средина, дури и оние за кои не 
размислуваме (каква храна купуваме, каков превоз користиме, колку често јадеме месни 
производи, дивосеча и сл.) и прават неповратно искористување на природните ресурси. 
Природните ресурси не се бесконечни и нивното небрежно искористување може да доведе до 
катастрофални последици, како неповратните жртви, штети и загуби од поплавите во Скопје 
и Полог во 2015/2016 година. 

Институциите континуирано работат на подобрување на квалитетот на животната средина и 
климатски промени и нотиран е извесен напредокvii во креирање на политики кои ги следат 
европските и светските насоки, но најчесто активноста е заснована на проектен циклус за 
известување, наместо континуиран процес. Ова го отежнува негувањето и развојот на 
одржлив институционален капацитет и воспоставување на формализиран систем/процес за  
споделување податоци и известување меѓу сите клучни актери (Владата, општините, 
академската заедница, граѓанскиот и приватниот сектор).  

Членство во Европската заедница е главен двигател за транспонирање на европската 
легислатива во областа животна средина и климатски промени, како и обврските кои државата 
ги има со ратификување на меѓународни конвеции во овие области.  Финансиската и 
техничката поддршка од меѓународната заедница и донатори е клучна во оваа тематска 
област.  

Регионалната соработка и акција им овозможува на земјите од балканскиот регион заеднички 
да идентификуваат поефикасни решенија за проблемите или подобро да го искористуваат 
заедничкиот потенцијал што го имаат. 

Одржлив економски развој со минимално и одржливо користење на природните ресурси е 
срцето на новата Стратегија за развој на нашата држава, бидејќи ќе овозможи усогласување 
на целите на животната средина со долгорочните национални, социјални и економски 
интереси, во поширок контекст.  Со паметни акции засновани на податоци и наука ќе се 
спречи нарушување на природната рамнотежа на екосистемите, ќе се заштитат природните 
вредности и ќе се овоможи хуман живот “отпорен” на климатските промени кои не очекуваат.   

2. Преглед на стратешки документи, институционалната структура и клучните 
чинители  

Уставот на Република Северна Македонија содржи одредби кои се однесуваат на заштитата 
на животната средина (Член 8 и 43) и повеќето прашања за заштита на животната средина се 
децентрализирани. Амандманот XVII од Уставот пропишува 

„во единиците на локалната самоуправа, граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во 
областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на 
околината“. 
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2.1. Преглед на релевантни стратегии, програми, планови и легислатива  

Законот за животна средина е клучен закон кој обезбедува услови за зачувување, заштита, 
обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на 
здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење 
на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на 
регионалните и на глобалните проблеми на животната средина. Правата и обврските, утврдени 
во законодавството за животна средина, вклучуваат голем број засегнати страни, почнувајќи 
од граѓанинот како индивидуа и дел од колективниот систем, преку граѓански здруженија, 
бизнис секторот, локалните самоуправи и разни други страни, кои имаат свој интерес во 
обезбедување на здрава животна средина. 

Законот е поблиску уреден со подзаконски документи, уредби и правилници кои се дадени во 
детали во Анекс 3. Со нив се опфаќа оценката на влијанието на проекти врз животната 
средина,  стратегиската оцена на животната средина, интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето, ограничување на промет на отпад и произоди, дозволи, надоместоци, 
инвестициски програми, надоместоци и начин на распределба на средствата собрани од нив, 
критериуми за еколошки ознаки, како и инспекциски надзор  и пристапот до податоци. Што 
се однесува до спроведувањето, одговорностите се целосно дефинирани и распределени меѓу 
релевантните сектори во рамките на МЖСПП, Управата за животна средина и Државниот 
инспекторат за животна средина. 

Инспекцискиот надзор во делот на заштитата на животната средина е многу комплексен и се 
врши од страна на Државниот инспекторат за животна средина и локалните инспекциски 
служби, чии надлежности се преклопуваат. Со цел да се разреши овој проблем, во тек е 
усвојување на Закон за инспекциски надзор во животната средина, прв од ваков вид, со кој 
наместо регулирање на определен државен инспекторат, како што досега е случај, се прави 
обид да се регулира инспекцискиот надзор во областа на животната средина, при што ќе бидат 
вклучени како државните, така и овластените локални инспекториiv. 

Стратегија за животна средина и климатски промени (2014-2020) промовира и дефинира 
интегриран пристап со конкретни мерки за надминување на проблемите во областа на 
животната средина и климатските промени, како и подобрување на институционалниот 
капацитет за спроведување на националното законодавство. Министерството за животна 
средина во 2004 година има подготвено Стратегија за мониторинг на животната средина, 
но таа е застарена. 

ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 
Со донесување на Законот за заштита на природата започнаа интензивни напори за 
усогласување на националното законодавство со ЕУ законодавството од областа на заштита 
на природата. Согласно овој закон се започна со валоризација и ревалоризација на природните 
вредности на заштитените подрачја и со нови пристапи во управувањето со заштитените 
подрачја. Согласно член 65 од Законот за заштита на природата, системот на заштитени 
подрачја се воспоставува заради заштита на биолошката разновидност во рамките на 
природните живеалишта, процесите кои се случуваат во природата, како и абиотичките 
карактеристики и пределската разновидност. Со членот 66 од Законот за заштита на природата 
прифатени се шест (6) категории на заштитени подрачја, усогласени со категоризацијата на 
Меѓународната унија за заштита на природата.  

Подготвен е (но сè уште не е донесен) нов Закон за природа, каде што целосно се 
транспонирани барањата од Директивата на ЕУ за птици и живеалишта, а се изготвени и 5 
предлог-законски акти, од кои 3 се директно поврзани со воспоставувањето на мрежата 
Натура 2000. Понатаму, донесен е подзаконски акт за утврдување на строго заштитени и 
заштитени диви видови растенија, габи и животни. Подготвен е предлог-правилник за 
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означување и визуелизација на заштитените подрачја во земјава, кој ќе овозможи континуиран 
напредок на националното законодавство за заштита на природата и исполнување на барањата 
на ЕУ од Директивата за птици и живеалишта. 

Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027)  е стратешки документ кој ги 
усогласува националните потреби со ратификуваните меѓународни договори на Република 
Северна Македонија од областа на заштита на природата и визијата на Европската унија за 
биолошка разновидност. Оваа стратегија ги дава насоките за воспоставување на интегриран 
систем за заштита на геодиверзитетот и геонаследството на државата, како и другите 
компоненти на природата (биолошка и пределска разновидност), зачувување и управување со 
заштитените подрачја, рационално користење на минералните суровини, одржливо користење 
на дивите видови и екосистемите, зачувување на пределската разновидност согласно барањата 
на Конвенцијата за пределот, воспоставување и развој на еколошки мрежи за ефективна 
заштита и управување со природното наследство.  

ВИЗИЈА 2027 г. 

 
Националната стратегија за заштита на природата ќе придонесе за поефикасно спроведување 
на националната легислатива и на обврските од ЕУ законодавството, односно имплементација 
на ЕУ директивите за живеалишта и птици. Стратегијата има и позитивно влијание врз 
имплементацијата на трите рамковни конвенции на ООН (Конвенцијата за заштита на 
биолошката разновидност, Конвенцијата за климатски промени и Конвенцијата за 
опустинување), како и на меѓународните ратификувани документи од областа на заштита на 
природата. Од аспект на воспоставување на интегрална заштита на природата 
(геодиверзитетот и биолошка разновидност), стратегијата ќе придонесе кон унапредување на 
спроведување на Kонвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство 
(UNESCO), како и на Европската Конвенција за пределот во насока на заштита, управување и 
планирање на пределите и организирање на европска соработка за прашања во врска со 
пределот. 

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ 
Несомнено едно од најзначајните стратешки начела е вградувањето на прашањата за заштита 
и одржливо користење на биолошката разновидност во сите релевантни сектори во државата 
(заедно со економскиот и социјалниот развој). Во пракса тоа значи дека за ефикасно 
спроведување на Акцискиот план за биолошка разновидност е неопходно вклучување на сите 
засегнати страни и секој поединец. 

Имплементацијата на концептот на зелена инфраструктура – два пилот коридори,  ќе го 
олесни поврзувањето на живеалиштата, како и миграциското движење на животинските 
видови од едно место на друго, а особено на видовите кои се загрозени од климатските 
промени. 

КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ 
Законската основа1 за квалитетот на воздух е поставена со законот за квалитет на амбиентен 
воздух (Службен весник на РМ бр. 67/2004, 92/2007, 83/2009, 35/10, 47/11, 100/12, 163/13, 
10/15, 146/15) кој е во согласност со Европските директиви за воздух (со старите директиви, 

 
 
1 Министерство за животна средина и просторно планирање и https://air.moepp.gov.mk/  
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транспонирањето на измени во директивите како и на ново усвоените директиви, планирано 
е да се направи до 2025 година). Законот за квалитет на амбиентен воздух дава правен основ 
за регулирање на: 

• Видовите на извори на загадување;  
• Граничните и целни вредности поврзани со квалитетот на воздухот; 
• Граничнире вредности за емисии од различните извори на загадување; 
• Управувањето и оценката на квалитетот на воздухот и мониторинг на емисиите во 

воздухот; 
• Мониторингoт на квалитетот на амбиентниот воздух и на изворите на емисија; 
• Информативен систем; 
• Планирање на заштитата на квалитетот на воздухот; 
• Надзор и одговорни органи за спроведување на законодавството. 

Согласно Законот досега се изготвени 16 подзаконски акти во кои се транспонирани 
регулативите на ЕУ и овој процес сеуште не е завршен, особено кога станува збор за измени 
на постоечки директиви или донесување на нови (CAFÉ и NEC).  

Емисијата на отпадни гасови од стационарни извори претставува една од компонентите која 
има значајно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух. Со цел истата да се опфати, 
квалитативно и квантитативно, донесени се и се на сила неколку Правилници кои се 
однесуваат на регулирање на испуштањето на емисии на загадувачките супстанци во воздухот 
(дадени во Анекс 3). 

Заради заштита и подобрување на квалитетот на воздухот се подготвуваат плански документи 
на национално и локално ниво во кои се дефинираат мерки кои треба да се превземат во 
одредени сектори (како енергетика, транспорт и др.), а кои ќе имаат влијание врз квалитетот 
на воздухот. Начинот на подготовка и содржината на овој вид плански документи е 
пропишана во следните подзаконски акти: 

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на националниот план 
за заштита на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 108/9) 

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на планот за 
подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 148/14) 

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на краткорочните 
акциони планови за заштита на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 148/14) 

Стратешки документи за управување со квалитетот на воздухот на национално ниво: 
• Програма за намалување на аерозагадувањето за 2019 година (Сл.Весник 

бр.18/2019) 
• Национален план за заштита на амбиентен воздух 
• Национална програма за намалување на емисии  
• Национален план за редукција на емисии во воздухот за големи согорувачки 

постројки (2018-2027)  
и на локално ниво: 

• План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион 
• План за подобрување на квалитетот на воздухот во Општина Тетово 
• Пилот програма за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола 
• План за подобрување на квалитетот на воздухот во Велес 
• План за подобрување на квалитетот на воздухот во Струмица 
• Краткорочен акционен план за заштита на амбиентниот воздух во Град Скопје и 

општините во Град Скопје  
• Краткорочен акционен план за Тетово. 

Воспоставен е државен мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух од 18 фиксни и 1 
мобилна мониторинг станица, кој мери квалитет на воздух и концентрација на штетни 
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честички (SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10, PM2.5) како и индикативни мерења на тешки 
метали. Во 2004 година, во рамките на Министерството за животна средина и просторно 
планирање се воспостави калибрациона лабораторија, но се уште не е акредитирана. Сите 
податоци за квалитетот на воздухот (мерења во реално време) и документи (анализи, 
извештаи, правни акти, стратегии, планови) се јавно достапни на националниот портал за 
квалитет на воздухот air.moepp.gov.mk.  

Во тек е изработка на национален информативен систем за животна средина, со кој ќе се 
овозможи мониторинг на имплементацијата на мерките предвидени во стратешките 
документи. 

Дополнително, во финална фаза на подготовка е  Студија за пропорционирање на 
загадувачите, која ќе овозможи детално идентификување на изворите на загадување. 

 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ  
Законодавството поврзано со климатски промени се уште е регулирано со  Законот за 
животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16), каде што членот 187 се 
однесува на Националниот план за ублажување на климатските промени, а членот 188 се 
однесува на Националниот инвентар на емисии на стакленички гасови. 

Република Северна Македонија ја согледа важноста на климатската акција и потребата за 
сеопфатно законодавство за клима кое ќе биде усогласено со законондавството на ЕУ. За таа 
цел се подготви сеопфатен Закон за климатска акција кој ќе овозможи ниско-јаглероден развој 
и отпорност на климатската криза. Се очекува овој закон да биде усвоен во 2022 година, заедно 
со пакет од 3 подзаконски акти/уредби со кои ќе се овозможи негово ефикасно спроведување. 

Дополнитено, државата ја потпиша Зелената агенда за Западен Балкан (Софиска 
Декларација)v со што се обврза заедно со земјите од регионот да спроведе голем број 
активности (усогласени со зелениот договор на ЕУ) кои ќе ги поддржат и забрзаат промените 
и процесите во регионот со главна цел за справување со климатските промени. 

На хоризонтално ниво, во последните години е постигнат значителен напредок во вклучување 
на проблематиката за климатски промени во повеќе од 20 правни акти (закони, правилници, 
уредби)  во областите: енергија, енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, отпад, 
транспорт, воздух, па дури и во родовата еднаквост и просторно планирање. 

Во однос на прилагодување на националната правна рамка за климатски промени на 
Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени (UNFCCC), Република 
Северна Македонија ги има донесено следните закони: 

 Закон за ратификација на Рамковна Конвенција на Обединетите Нации за климатски 
промени (Службен весник на РМ бр. 61/97) 

 Закон за ратификација на Протоколот од Кјото кон Рамковна Конвенција на 
Обединетите Нации за климатски промени (Службен весник на РМ бр. 49/2004) 

 Закон за Ратификација на Договорот од Париз (Службен весник на РМ бр. 161/2017) 
 Закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон Рамковната 

Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени („Службен весник на РМ“ 
бр. 152/2019 од 25.07.2019) 

 Закон за ратификација на Кигали Амандманот кон Монтреалскиот протокол за 
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен весник на РСМ“ бр. 
34/2020). 

Стратешката рамка за климатски промени на национално ниво е дефинирана во два 
документи кои се усвоија во 2021 година: Долгорочна стратегија за климатска акција со 
Акциски план (до 2050 година) и Ревидиран национален утврден придонес за климатски 
промени (eNDC) (до 2030 година).  
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Дополнителни стратешки документи/патокази/извештаи поврзани со долгорочната 
Стратегија за климатска акција и eNDC се: 

 Патоказ за имплементација на националниот придонес за климатски промени (eNDC) 
 Стратегија за финансирање на националниот придонес за климатски промени 
 Стратегија за комуникација на климатските промени 
 Социоекономска проценка на eNDC, вклучувајќи проценка на влијанието на КОВИД-

19  
 Патоказ за воведување данок на јаглерод и релевантна техничкка анализа 
 Патоказ за циркуларна економија за ублажување на емисиите на стакленичките 

гасови во секторот отпад 
 Уделот на приватниот сектор во напорите за справување со климатски промени - 

Студија на случај: Сектор индустрија 
 Еколошко ладење - проценка на потенцијалот за климатско - поволни решенија за 

ладење 
 Намалување на ризици поврзани со обновливи извори на енергија 
 Намалување на ризици поврзани со енергетика, транспорт, отпад, земјоделие, 

шумарство и промена на користење на земјиштето 
 Проценка на административните капацитети за спроведување на климатските 

стратешки политики 
 Синергии на еNDC со Целите за одржлив развој  
 Вклучување на младите во еNDC  

Во однос на вклучување на климатските промени во секторски политики, евидентен е 
напредокот (особено во последните години) преку 26 стратешки документи, акциски планови 
и програми кои содржат аспекти/акции/препораки поврзани со климатските промени во 
следниве области: енергија (вклучувајќи и енергетска сиромаштија, енергетски биланси, 
енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија), индустрија, отпад, транспорт, 
земјоделство, регионален развој, зелени работни места, воздух, родова еднаквост, здравство, 
природа, агенда 2030 и Целите за одржлив развој, 
Со изработката на интегрираниот Национален план за енергија и клима на Северна 
Македонија е предвидено да се поддржи постигнувањето на долгорочните цели на 
енергетските и климатските политики, да се намали административниот товар и да се зајакне 
транспарентноста, истовремено промовирајќи ја сигурноста на инвеститорите во 
регионот.Ваквиот интегриран пристап е во целосна корелација со барањата на Европското 
законодавство во делот на пакетот за енергија и клима и Зелениоит догovор за Западен Балкан, 
кaко и насоките на Енергетката заедница за декарбонизација на економскиот развој. 

Националната платформа www.klimatskipromeni.mk е првиот јавен портал кој им 
овозможува на сите граѓани транспарентен пристап до информации поврзани со климатски 
промени, вклучувајќи ги и лицата со попреченост. 

ВИЗИЈА  
2050 година 

“Република Северна Македонија до 2050 година  
е просперитетна ниско јаглеродна економија,  

која ги следи одржливите и климатски отпорни развојни патишта,  
ја зајакнува конкурентноста и промовира социјална кохезија преку  
акција за борба против климатските промени и нивните влијанија” 
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Направени се детални анализи на промените на климата во минатото и сценарија како ќе се 
менуваат температурата, врнежите и климатските екстреми (во зависност од емисиите на 
стакленички гасови) до 2100 година за целата држава, и за три региони кои се идентификуваа 
како најранливи: Скопскиот регион, Струмица и  Полошкиот регион. 

Развиена е ГИС алатка Просторно планирање со климатски промени, примарно за поддршка 
на подготовката на новиот просторен план (за државата) и урбанистичкиот план за Град 
Скопје. Алатката вклучува различни слоеви и ги усогласува со сценаријата за климатски 
екстреми, што им овозможува на урбанистите да ги визуелизираат жариштата и соодветно да 
ги решат. 

За да одговори на обврските кон UNFCCC, државата треба да известува за меѓународната 
поддршка за климатски акции добиена од билатерални и од мултилатерални извори, но и за 
потрошени домашните ресурси (буџет) за спроведени активности за ублажување и адаптација 
на климатските промени. За таа цел, дизајнирана е специфичната методологија за климатско 
означување на буџетот (јавните финансии). Дополнително, оваа методологија обезбедува 
следење на ресурсите наменети за остварување на целите за одржлив развој (ЦОР), како и со 
активностите за ублажување предвидени во рамките на подобрениот Националниот придонес 
за климатски промени (еNDC). Министерството за финансии веќе го вклучи климатското 
означување во соодветниот предлог-закон за буџет, кој е во фаза на усвојување. 

Во Третиот национален план за климатски промени направена се анализи на чувствителност 
и адаптација на различни сектори кон климатски промени: биолошка разновидност, 
здравство, водни ресурси, земјоделство, шумарство, туризам, културно наследство и 
намалување на ризици од катастрофи. Во тек е подготовка на Четвртиот национален план за 
климатски промени, кој ќе вклучува и дополнителни анализи во областа на влијание на 
климатските промени и екстреми на инфраструктурните објекти и градежни стандарди. 

Дополнително, се подготвува предлог-проект со којшто се предвидува да се развие 
Национален план за адаптација кон климатските промени.  

 

2.2. Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област 

Клучна институција во областа животна средина, климатски промени и живеалишта е 
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), кое е креатор на 
политиките во сите гореспоменати области. 

Што се однесува до спроведување и надзор на политиките, одговорностите се целосно 
дефинирани и распределени меѓу релевантните сектори во рамките на МЖСПП и Управата за 
животна срединаvi, но и многу други министерства.  

Инспекцискиот надзор во делот на заштитата на животната средина е многу комплексен и се 
врши од страна на Државниот инспекторат за животна средина и локалните инспекциски 
служби. 

Областа животна средина, климатски промени и живеалишта е широка и меѓу-секторска. 
Затоа МЖСПП осигурува транспарентен и партиципативен процес на подготовка на сите 
стратешки документи, во блиска соработка и координација со останатите министерства, 
единиците на локалната самоуправа, академската заедница, граѓанските организации и 
приватниот сектор. Формирани се и национални комитети, совети и работни групи кои имаат 
советодавна и координативна улога, но и осигуруваат интеграција на предвидените стратешки 
акции во секторските политики, планови и мерки. 

Следствено, спроведувањето на акциите во стратешките документи не е одговорност само на 
МЖСПП, туку и на сите останати министерства со комплементарни надлежности, како 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за 
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економија,  Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, 
координација со економските ресори  и инвестиции и др.  

Академската заедница претставува основен извор на истражувања и подготовка на 
долгорочни сценарија за ниско-јаглероден развој, а општините имаат надлежности во делот 
на заштита и управување со природата и спроведување на стратешките акции во рамки на 
своите надлежности.  

Невладиниот сектор е исклучително активен во оваа тематска област и е добро организиран 
во најчесто неформални мрежи и коалиции (Македонско еколошко друштво, Екосфера, О2 
коалиција и др.). Овие мрежи го мобилизираат и координираат застапувањето на граѓанското 
општество во подготовка на стратешки документи, легислатива,  ги поттикнуваат властите и 
другите институции да работат подобро преку зголемена транспарентност и отчетност и не 
најмалку важно, работат на едукација на населението од сите возрасни групи и вклучување на 
иновации во заштита на животната средина и справување со климатските промени. 

Истражувачкото новинарство и медиумите поттикнуваат активен дијалог меѓу граѓаните и 
Владата. Притисокот од јавноста се почесто претставува значаен двигател на корективи мерки 
и активности во заштитата на животната средина и климатските промени, ја подбрува 
транспарентноста и отчетноста на Владата.  

Дополнително, од особено значење е учеството на меѓународната заедница и донаторите, 
кои обезбедуваат финансиска и техничка поддршка во креирање  и спроведување на 
политиките. Токму нивната поддршка овозможи да се вклучи родовиот аспект на заштитата 
на животната средина и климатските промени, гласот на младите, да се идентификуваат 
ранливите групи и да се овозможи транспарентност и пристап до информации за сите, 
вклучувајќи ги и лицата со посебни потреби. 

Повеќе детали за клучните чинители по области се дадени во Анекс 1. 

Кога станува збор за Националната развојна стратегија 2022-2042, во следната табела 
наведени се клучните чинители за оваа тематска област. 
Клучни 
засегнати страни 

Улога 

Министерство за 
животна средина 
и просторно 
планирање 
(МЖСПП) 

Клучно владино тело одговорно за заштитата на животната средина 
и природата, водење и креирање на политиките за климатски 
промени, заштита на природата, заштита на биолошката и 
пределската разновидност и заштита на природното наследство; 
управување, контрола и надзор врз спроведувањето на одредбите на 
стратешките политки и легислативата. 

Државен 
инспекторат за 
животна средина 
и природа 

Врши инспекциски надзор над примената на техничко-
технолошките мерки за заштита на воздухот, водите, земјиштето, 
флората и фауната од деградирање и загадување, заштита на гео и 
биодиверзитетот, посебното природно богатство (национални 
паркови, споменици на природата, парк шуми, орнитолошки 
резервати и др. заштитени со закон подрачја), заштита на озонската 
обвивка, заштита од штетна бучава во животна средина и заштита од 
нејонизирачки зрачења во заштитени подрачја, како и превенција од 
еколошки инциденти. 

Останати 
министерства и 
Владини 
институции 

Учествуваат во донесување на законодавството и стратешките 
документи од областа на заштита на природата:  
• Министерството за економија има значајна улога во зачувувањето 

и одржливото користење на природните ресурси и обезбедувањето 
на мерки за заштита на природата 



 

 

15 
 

Клучни 
засегнати страни 

Улога 

• Министерство за финансии - клучно владино тело надлежно 
за подготовка на буџети, одобрување на нови вработувања во 
институциите 

• Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – 
значајна улога во зачувувањето и одржливото користење на 
биолошката разновидност и Управа за хидро-метеоролошки 
работи како дел од министерството 

• Министерството за транспорт и врски има значајни надлежности 
при изградба на инфраструктурни објекти, патни коридори, зелена 
инфраструктура, туристичка инфраструктура и др. при што 
поради одредени градежни зафати, императив е доследно да се 
спроведуваат мерките на заштита на природата. 

• Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за 
економски прашања, координација со економските ресори  и 
инвестиции, тело за контакт кон Зелениот климатски фонд и 
координатор за подготовка на НРС 2022-2042 

• Секретаријат за европски прашања 
Национални 
комитети, совети 
и работни групи 
за заштита на 
природата2 

• Национален комитет за биолошка разновидност 
• Национален совет за заштита на природата 
• Национален совет за одржлив развој 
• Младински совети 

Државен завод за 
статистика 

Главен извор на податоци 

Локални 
самоуправи 

Имаат надлежности во делот на заштита и управување со природата, 
планирање и спроведување на климатски акции 
• Заедница на единиците на локалните самоуправи (ЗЕЛС) 
• Плански региони 
• Општини  

Јавни установи и 
претпријатија 

Имаат надлежности во заштита и управување со природата, 
обезбедување на заштита на биолошката разновидност и зачувување 
на дивиот свет, подобрување на благосостојбата на локалното 
население, создавање зелени работни места и подобрување на 
зелената инфраструктура и услуги: 
• Jавна установа Национален парк Шар Планина  
• Јавна установа Национален парк Пелистер 
• Јавна установа Национален парк Маврово 
• Јавна установа Национален парк Галичица 
• Јавно претпријатие Македонски Шуми 

Академска 
заедница 

Примарен извор на истражување и едукација 
• Македонска академија на науки и уметности (МАНУ); 
• Факултет за природни и технички науки, Универзитет “Гоце 

Делчев”, Штип; 

 
 
2 Национален совет за климатски промени треба да се формира по усвојување на Законот за климатска акција 

(се очекува Законот да биде усвоен во 2022 година) 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

• Природно-математички факултет 
• Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и 

екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје; 
• Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје; 
• Земјоделски институт, Скопје 

Граѓански 
организации 

Поддршка во креирање на националните политики, иновации, 
едукација, вмрежување и јакнење на капацитети на локално ниво.vii 
Издвоени се неколку најзначајни мрежи на граѓански организации:  
• Екосфера - платформа која ќе им овозможува на еколошките 

здруженија да учествуваат во размена на информации со 
надлежните институции, со медиумите и со експертите за 
подобрување на животната средина 

• О2 коалиција за чист воздух - иницијатива за заштита и одбрана на 
природата и обезбедување на чиста и здрава животна средина, 
преку практични и одговорни, при тоа застапувајќи ги правата на 
сите граѓани за квалитетен живот во чиста и здрава средина 

Приватен сектор • Стопански комори 
• Акредитирани лаборатории за животна средина (Фармахем, 

Технолаб, Универзитет “Гоце Делчев” и др.)  
• Компании за еколошкиот консалтинг  

Медиуми  Истражувачко новинарство во фокус: 
• Истражувачка репортерска лабораторија – ИРЛ – Скопје 
• БИРН Македонија 
• Институтот за комуникациски студии, платформа ДОМА 
• Види Вака 

 
2.3. Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската политика 

Во последните години вложени се исклучителни напори да се усогласат стратешките насоки 
во областа животна средина, климатски промени и природни живеалишта со секторските 
политики, особено кога станува збор за климатските промени. Голем дел на закони, 
подзаконски акти беа усвоени или беа подготвени и се чека на нивно усвојување (Закон за 
инпсекциски надзор, Закон за климатска акција и др.). Прогласени се нови заштитени подрачја 
и поднесени се директиви за птици и живеалишта. 

Интеграцијата во Европската заедница е главен двигател за усогласување на стратегиите и 
законодавството со европските стандарди и критериуми. Секторот животна средина или 
Поглавје 27 е едно од најкомплексните и најскапите поглавја, кое бара големи напори за 
координација, инвестиции и огромни одговорности на администрацијата на централно и 
локално ниво. Според последниот извештај на Европската комисијаviii од 2021 година за 
напредок на државата во однос на Поглавјето 27, постигнат е одреден напредок во заштитата 
на природата и во климатските промени. Според овој извештај, во однос на хоризонталните 
прашања, административниот капацитет на сите нивоа останува слаб, со недоволно 
финансиски средства за спроведување на постојното законодавство и на политиките. 
Имплементацијата на директивата за оцена на влијанието врз животната средина и 
Стратегиската оцени на животната средина треба да се подобри, особено процесите на 
консултации со јавноста и квалитетот на извештаи. Дијалогот со граѓанското општество и 
процесите на консултации со јавноста во овој сектор треба да се подобрат. Повеќе напори се 
потребни да се подобри транспарентност и пристапот до информации. 
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Потребна е  поголема соработка меѓу научните институции и зајакнување на врската помеѓу  
науката, политиката и спроведувањето на политиките. 

Значаен аспект кој треба да се земе во предвид во сите области е дефинирање и развој на 
систем за следење на социо-економските параматри кои влијаат на животната средина и 
живеалиштата. 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ: Целите и мерките на долгорочната Стратегијата за климатска 
акција се целосно усогласени (и во однос на целите и во однос на временската рамка) со 
Зеленото сценарио од Стратегијата за развој на енергетиката, нацрт Националниот план за 
енергија и клима, Стратегијата за земјоделие и рурален развој, Ревидираниот национален 
утврден придонес за климатски промени (eNDC) и повеќе од 20 други секторски политики 
(види поглавје 2.1). Спроведувањето на политиките и мерките предвидени во оваа стратегија 
бара сеопфатен процес за планирање, координација и имплементација на политиките. Ова 
мора да биде овозможено со сеопфатна правна основа и законски утврдени инструменти за 
координација со цел да се олесни дизајнирањето и спроведувањето на меѓусекторската 
политика, како и механизмите за следење на спроведувањето на предвидените политики и 
мерки. Нацрт законот за климатска акција обезбедува поволни предуслoви за сеопфатни 
процеси на координација на политиките и го дефинира правниот механизам за следење на 
напредокот кон постигнување на националната цел за одржлив развој ix. На хоризонтално 
ниво, во последните години е постигнат значителен напредок во вклучување на 
проблематиката за климатски промени во повеќе од 20 правни акти (закони, правилници, 
уредби)  во областите: енергија, енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, отпад, 
транспорт, воздух, па дури и во родовата еднаквост и просторно планирање.  

Направена е и проценка на потребата за капацитети, која покажа дека на сите релевантни 
министерства им се потребни капацитети и знаење за да бидат целосно способни да ги 
интегрираат климатските аспекти во нивните секторски планови и програми. Ова значи дека 
климатските аспекти треба да бидат ставени повисоко на политичката агенда на Владата со 
цел земјата да одвои ресурси за да ангажира дополнителни човечки капацитети на сите нивоа.x 

Покрај тоа, потребно е да се интегрираат климатските аспекти во идните национални 
документи за стратешко планирање, поврзани со образованието, истражување и развој, и 
иновациите. Најважните национални стратешки документи што треба да ги интегрираат 
климатските аспекти се идните национални стратегии за образование, за паметна 
специјализација и за иновации. Ова ќе обезбеди систематско и усогласено интегрирање на 
климатските аспекти во националниот екосистем за образование, истражување, развој и 
иновации, како и зголемување на капацитетите за образование, истражување и климатска 
свест кај пошироката јавност.  

Најновите упатства објавени од Европската комисија препорачуваат интегрирање на 
климатските аспекти во процедурите на Oценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) 
и користење на ОВЖС како алатка за да се осигури дека идните планови и проекти нема 
значително да ги зголемат емисиите на стакленички гасови и да поддржат зголемена 
адаптација кон климатските промени. v  Европската комисија подготви и Упатство за 
интеграција на климатските промени во стратешка проценка на животната средина со цел да 
се подобри разгледувањето на овие прашања во стратешките проценки на животната средина 
(СЕА) извршени низ земјите-членки на ЕУ. 

Според механизмот за праведна транзиција, секоја транзиција од јаглен и пошироките 
можности што ќе се појават треба да се гледа во контекст на економиите на географските 
региони каде штосе наоѓаат. Владата веќе ги идентификуваше предизвиците на зелената 
транзиција на енергетскиот сектор и иницираше процес на детална проценка на социо-
економските импликации од затворањето на термо електраните во регионален и локален 
контекст, како и развој на Акционен план за Праведна транзиција за Југозападниот и 
Пелагонискиот регион.  
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КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ: тековната легислатива и стратешки планови за квалитет на воздух 
се истечени. До 2025 година планирано е целосно транспонирање на промените на ЕУ 
директивите за воздух (Директивата за чист воздух во Европа -  CAFE) и за обврските за 
намалување на емисиите (NEC директива). Во тек е процедура за избор на компанија која ќе 
подготви нов Закон за квалитет на амбиентен воздух и комплетно ќе ја транспонира ЕУ 
легислативата (измени на постоечките или нови донесени директиви), ќе подготви нов 
Национален  план за заштита на амбиентниот воздух за периодот 2024-2028 и нова национална 
Програма за контрола на квалитетот на загадувањето на воздухот 2024-2034.  

Планот за намалување на аерозагадување 2019-2020 со оперативни програми до 2021 година 
е исто така истечен. Тој беше добар пример за намена на финансиски средства од буџетот за 
финансирање на мерки со кои се подобрува квалитетот на воздухот (мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност и замена на стари грејни тела).  

Единиците на локалната самоуправа, покрај другите законски надлежности, имаат можност 
да воспостават мониторинг на квалитетот на воздух со свои мерни станици (ако сметаат дека 
треба). Иако многу градови се соочуваат со овој проблем, ниедна општина досега не 
воспоставила ваков систем на мониторинг, вклучувајќи го и Скопје. Потребно е значително 
подобрување на административните капацитети во оваа област и на национално и на локално 
ниво, и подобра координација на мерките за субвенционирање кои се финансираат од буџетот 
на локално и на национално ниво со цел да може да им се помогне на ранливите групиxi и 
енергетски сиромашните домаќинства (33% од домаќинствата спаѓаат во оваа категорија)xii. 

ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА, БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ, ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА и ЖИВЕАЛИШТА: Подготвен е нов закон за природа, кој треба да влезе во 
процедура за усвојување во 2022 година, и кој ги вклучува директивите за живеалишта и 
птици. Во блиска соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство 
во тек е усогласување на стратешките документи за шумарство и природа и  ловство и 
природа. Дополнително, потребно е да се дефинира и развие систем на индикатори за следење 
на влијанијата на климатските промени врз биодиверзитетот, како и национален план за 
истражување за биодиверзитетот (вклучително и агробиодиверзитетот) и климатските 
промени. Во однос на зелената инфраструктура, потребно е да се затвори финансиска 
конструкција за изградба на двата зелено коридори чии локации се веќе идентификувани.  

Во однос на транспонирање на легислативата на ЕУ за трговија со диви животни (CITES), 
иницирана е подготовка на нов закон кој би требало да биде најдоцна до 2024 година. 
Дополнително, потребно е да се транспонира директивата на ЕУ за инвазивни видови, како и 
да се имплементираат одредбите од Софиската декларација кои се однесуваат на решенија 
базирани на природата и реставрација на хабитати.  

Недостасува интегрирана рамка и систем за ефикасно следење на деградација на земјиштето 
и биоложката разновидност, со соодветни индикатори. 

Постоечките стратешки и други документи кои можат да послужат како основа за НРС 2022-
2042: 

• Национална стратегија за заштита на природата (2017– 2027) 
• Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план (2018-2023) 
• Национален план за заштита на амбиентен воздух 
• Национална програма за намалување на емисии  
• Долгорочна стратегија за климатска акција со Акциски план (до 2050 година)  
• Ревидиран национален утврден придонес за климатски промени (eNDC) и Патоказ за 

негова имплементација 
• Стратегија за финансирање на националниот придонес за климатски промени 
• Европски Зелен Договор  
• Софиска декларација за зелената агенда за Западен Балкан 
• Инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF) 



 

 

19 
 

Потенцијални потешкотии во спроведувањето на политиките: 
• енергетската криза  
• невоспоставен мониторинг во многу сектори 
• финансирањето во оваа тематска област најмногу се потпира на помош од донатори 
• Имплементацијата на препораките на УНЕСКО за природното и културното 

наследство на Охридскиот регион е сериозно задоцнет и бара сериозно внимание од 
надлежните органи 

• непостоење на стручен орган за заштита на природата (на пр. Завод или Агенција за 
заштита на природата) 

• недоволни институционални капацитети на национално и локално ниво 
• недостаток на соодветен стручен кадровски потенцијал на национално и локално ниво 
• недоволна координација меѓу надлежни институции 
• недоволна екипираност на инспекциските служби 
• не е развиена методологија за мониторинг 
• не се целосно развиени индикатори за биолошка разновидност 
• нефункицонален Национален информативен систем за биолошка разновидност НБИС. 

 

3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците  

Расположливите податоци и основните индикатори поврзани со животна средина, климатски 
промени и живеалишта се јавно достапни на веб сајтот на Министерството за животна средина 
и просторно планирање www.moepp.gov.mk , на платформата за квалитет на воздух 
air.moepp.gov.mk и на националната платформа за климатски промени 
www.klimatskipromeni.mk  кои исто така ги одржува МЖСПП. Дополнително, сите податоци 
за климатски промени се поставени во отворен формат на националниот портал за отворени 
податоци на Министерството за информатичко општество https://data.gov.mk/.  Се спроведува 
и соодветен метеоролошки и хидролошки мониторинг со кој главно раководи Управата за 
Хидрометеоролошкиот работи. Податоците се јавно достапни, но до одреден степен на детали. 

Податоците од пописот кој се спроведе во 2021 по скоро дваесет години, ќе даде нова 
димензија на досегашните анализи, вклучувајќи ја и животната средина, климатските промени 
и живеалиштата. 

Важно е да се напомене дека податоците можат да се искористат во повеќе области од онаа за 
која се собираат. На пример, порано Министерството за економија и Државниот завод за 
статистика правеа енергетски биланси кои се засноваа на различни методологии/користеа 
различни извори, и не даваа споредливи резултати. Овие податоци се користат меѓу другото, 
за подготовка на инвентари на стакленички гасови. По укажување на тимот за подготовка на 
инвентарите за проблемот, двете институции ги усогласија методологите и енергетските 
биланси. 

3.1. Основни податоци и индикатори 

КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХxiii: Република Северна Македонија се соочува со значајни 
проблеми во однос на квалитетот на амбиентниот воздух. Секоја година концентрациите на 
одредени загадувачки супстанции ги надминуваат граничните вредности пропишани во 
националната законска регулатива. Проблемот е евидентен во целата земја, а во поголем обем 
е присутен во урбаните населби. Kритични супстанци се PM10 и PM2.5 (цврсти честички со 
големина до 10 односно 2.5 микрометри). Високите концентрации на овие загадувачки 
супстанци преставуваат голем проблем, особено во зимскиот период каде што се забележува 
значително покачување, односно концентрации за десетина и повеќе пати поголеми од 
пропишаната среднодневнa граничнa вредност. Најзначен удел во емисиите на овие честички 
има затоплувањето на домовите и административните капацитети, со употреба на биомаса 
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како гориво, особено заради нецелосното согорување на дрвата во старите печки. Останатите 
загадувачки супстанци како NOx (азотните оксиди) и O3 (oзонот) ретко ги надминуваат 
зададените стандарди. Врз основа на мерењата на квалитетот на воздухот, може да се 
забележи одредено подобрување на квалитетот на воздухот во изминатите години, особено 
кај концентрациите на сулфур диоксид, како резултат на активностите за намалување на 
емисиите.  

Во Република Северна Македонија мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го 
вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) 
со Центрите за јавно здравје(ЦЈЗ) во Скопје и Велес. Дополнително, мониторинг на 
квалитетот на воздухот вршат и поедини инсталации кои имаат обврска согласно барањата на 
ИСКЗ дозволата. Министерството за животна средина и просторно планирање управува со 
Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој се состои од 
18 фиксни и една мобилна мониторинг станица и тоа: 5 мерни станици во Скопје, 2 мерни 
станици во Битола, и по една мерна станица во Велес, о. Илинден, Кичево, Куманово, Кочани, 
Тетово, Кавадарци, Гостивар, Струмица и с. Лазарополе. Во почетокот на месец октомври 
2020 година е пуштена во употреба нова мониторинг станица во Гевгелија. 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИxiv: Инвентарот на стакленички гасови покрива пет главни 
сектори: енергетика, индустриски процеси и користење на производи, земјоделство, 
шумарство и други употреби на земјиштето и отпад. Репортираните емисии ги опфаќаат 
следниве стакленички гасови: јаглерод диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), 
перфлуорокарбонати (PFCs) и хидрофлуорокарбонати (HFCs). Инвентарот ги опфаќа и 
прекурсорите и индиректните емисии на: јаглерод моноксид (CO), азотни оксиди (NOx), 
неметански испарливи органски соединенија (NMVOC), сулфур диоксид (SO2) и амонијак 
(NH3). Збирните емисии и понирања на стакленички гасови (нето емисии) во 2019 година се 
проценети на 12,902 Gg CO2-eq (вклучувајќи ги и шумарството и други употреби на 
земјиштето). Генерално, од 2012 година, евидентен е тренд на намалување на емисиите, 
достигнувајќи го најниското ниво од 10,024 Gg CO2-eq во 2016 година, и покрај малите 
варијации во 2017 и 2019 година, поради зголеменото домашно производство на електрична 
енергија наместо увоз. Најголем удел имаат емисиите од секторот Енергетика, со 75,4%% во 
2019 година, по што следи секторот Земјоделство (без шумарство и други употреби на 
земјиштето) со 12,1%, секторот Индустриски процеси и користење на производи со 6,8% и 
секторот Отпад со 5,6% учество. Доминантното учество на емисиите од секторот Енергетика 
може да се забележи низ целата временска серија, воглавно од производство на електрична 
енергија од јаглен.  

Со климатските акции предвидени во стратешките документи, државата има најамбициозни 
цели во регионот, и тоа:  

• да постигне 82% намалување на нето емисиите на стакленички гасови во 2030 година 
во однос на 1990 година и 

• намалување на националните нето емисии на стакленички гасови за 72% до 2050 
година во споредба со нивото од 1990 година и зголемена отпорност на општеството, 
економијата и екосистемите на Република Северна Македонија кон влијанијата на 
климатските промени. 

Секоја од предвидените климатски мерки и акции за ублажување на климатските промени во 
стратешките политики е проследена со детален предложен систем за следење и мерење на 
степенот на имплементација. Индикаторите за следење на адаптација кон климатските 
промени ќе бидат подетално обработени во Националниот план за адаптација, кој треба да 
биде подготвен во 2025 година. Дополнително, направена е и врска со степенот на 
имплементација на Целите за одржлив развојxv. Подготвена е платформа која на овозможи 
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транспарентно известување и мониторинг на имплементацијата на климатските акции, која ќе 
почне да работи по усвојување на Законот за климатска акција и соодветниот подзаконски акт.   

ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈАxiii: Со прогласувањето на подрачјето за заштитено тоа се 
стекнува со статус на природно наследство. Системот на заштитени подрачја вклучува 82 
подрачјa, кои зафаќаат површина од 357,778.05 хектари или околу 14 % од територија на 
Република Северна Македонијa. Националните паркови зафаќаат околу 7% од територијата 
на државата, потоа следуваат спомениците на природата со 3%, додека сите други категории 
на заштитени подрачја зафаќаат околу 4% од територијата на државата. Со тоа е направен 
прогрес и надминат е предвидениот процент на заштитени подрачја од 11,5% од територијата 
на нашата држава, што бил утврден до 2020 година во Секторската студија за заштита на 
природното наследство, изготвена за потребите на Просторниот План на државата (2004).  

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТxiv: МЖСПП е одговорно за спроведување на 
мониторингот на состојбата на биолошката разновидност и гео-наследството и презема мерки 
за заштита и зачувување. Мониторингот на некои значајни видови се спроведува во рамките 
на проектни активности. Така, од 2003 година, континуиран мониторинг на мршојадците во 
Македонија спроведува Македонското еколошко друштво во рамки на Проектот за заштита 
на мршојадците во Македонија. Мониторинг на рисот се врши континуирано од 2006 година 
(метод на фото-замки) во рамките на Програмата за закрепнување на балканскиот рис од 
страна на Македонското еколошко друштво. Во мониторингот на биолошката разновидност 
се вклучени и субјектите за управување со заштитените подрачја, а експертска помош даваат 
факултетите, институтите и музеите. Податоците од мониторингот не се собираат во една 
интегрална база на податоци. Во пракса, конкретни мониторинг активности на компонентите 
од биолошката разновидност се спроведуваат само во рамките на различни проекти, 
спроведувани од различни организации или до одредена мера во националните паркови. 

Базата на податоци за биолошката разновидност на национално ниво во последните 10 години 
е значајно збогатена со нови научно верификувани информации и податоци за 
биодиверзитетот во рамките на изработените студии за валоризација / ревалоризација на 
заштитените подрачја: (Пелистер, Маврово, Преспанско Езеро, Езерани, Тиквеш, Кањон-
Матка, Алшар, Јасен, Водно и Гази Баба и Катлановски Предел) како и за дел од 
незаштитените подрачја (Осогово, Беласица, Жеден, Студенчишко Блато и др.). Кон овие 
податоци значајно е да се напоменат и тематските извештаи за биолошката разновидност кои 
беа изработени за потребите за изработка на плановите за управување со НП Галичица и НП 
Маврово, како и извештајот за анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка 
на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница (2015).  

ИНДИКАТОРИ: Известувањето за животната средина преку индикатори претставува 
амбициозен потфат -да се произведе извештај, слика на состојбата на животната средина, 
презентирана колку што е можно повеќе со квантитативни и квалитативни податоци добиени 
преку научно засновани мерења и анализи, коишто упатуваат на изворите, причините, 
последиците и трендовите на конкретните состојби. Подготовката на индикаторите 
претставува исполнување на една од обврските од Законот за животна средина, и ја 
обезбедуваат основата што е неопходна за соодветно одлучување во процесот на управување 
со животната средина, со што се дава очекуваниот придонес кон одржливиот развој на 
државата. Информациите за состојбата на животната средина се клуч во креирањето на 
политиките и донесувањето на важни одлуки и има право да ги знае секој граѓанин на 
Република Северна Македонија, како би можел и самиот да придонесе во процесот на 
подобрување на состојбата. 

Со одбрани индикатори за поедини медиуми и области на животната средина, МЖСПП ја 
прикажува состојбата со животната средина, трендовите и напредокот во поедините области 
со обезбедување на точни и веродостојни податоци. 



 

 

22 
 

Владата на Република Северна Македонија во 2008 година ги усвои Индикаторите за животна 
средина подготвени од Македонскиот информативен центар за животна средина, со што се 
идентификуваа индикаторите кои се карактеристични на национално ниво, при што усвоени 
се 40 индикатори во 12 поглавја. 

Развивањето на поединечните индикатори и подготовката на Индикаторски извештај за 
животната срединаxvi е динамичен процес, кој подлежи на континуирано ажурирање и 
унапредување, па согласно одредбите од Законот за животна средина, секоја втора година оваа 
основна листа од 40 индикатори се ажурира, дополнува  и транспарентно се објавува на веб 
страната на МЖСПП. Последните објавени индикатори (вкупно 116 индикатори во 17 
поглавја, дадени во детали во Анекс 2) се за 2020 година. xvii Оваа листа на индикатори опфаќа:  

1. Социо-економски промени; 2. Воздух; 3. Климатски промени; 4. Вода; 5. Почва и користење 
на земјиште; 6. Природа; 7. Земјоделство; 8. Шумарство; 9. Отпад; 10. Домаќинства; 11. 
Енергија;  

12. Транспорт; 13. Здравство; 14. Бучава; 15.Tуризам; 16. Eкономија на животна средина и 
управување со ресурси; 17. Инструменти за политиките на животната средина. 

Во долгорочната Стратегија за климатска акција издвоени се индикатори за прогресот на 
транзиција кон економија со ниски емисии на стакленички гасови со конкретни цели до 2050 
година: 

Индикатор 2016 2020 2030 2050 
GHG3/глава на жител (t CO2-eq/глава на 
жител) 

4.86 4.93 2.95 3.86 

GHG/БДП (kg CO2-eq/ЕУ R) 1.17 1.11 0.46 0.28 

Удел на ОИЕ во бруто потрошувачката на 
финална енергија без топлински пумпи 

21% 23% 39% 46% 

Удел на ОИЕ 4во бруто потрошувачката 
на финална енергија со топлински пумпи 

21% 24% 43% 49% 

Конечна потрошувачка на енергија / глава 
на жител (toe / глава на жител) 

0.88 0.90 0.99 1.33 

Финална енергетска потрошувачка/GDP 
(kgoe/ЕУ R) 

0.21 0.20 0.15 0.10 

Потрошувачка на примарна енергија/глава 
на жител (toe/ глава на жител) 

1.21 1.27 1.12 1.45 

Потрошувачка на примарна енергија/БДП 
(kgoe/ЕУ R) 

0.29 0.28 0.17 0.11 

 
Државниот завод за статистика исто така на секои две години објавува статистика за 
животната средина, во соработка со Министерството за  животна средина и просторно 
планирање. Последната публикација е објавена во 2021 годинаxviii, и содржи голем сет 
индикатори за животната средина со кои се прикажуваат квалитетот на медиумите на 
животната средина (вода, воздух, почва), еколошките проблеми (осиромашување на 
озонскиот слој и климатските промени, заштитата на животната средина и губењето на 
биолошката разновидност, создавањето отпад и управувањето со него) и креирањето на 

 
 
3 Стакленички гасови 
4 Обновливи извори на енергија 
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секторските политики (индикатори поврзани со земјоделството, шумарството, туризмот и 
инструментите на политиката за заштита на животната средина). Дел од индикаторите се 
преклопува со останатите листи. Детален приказ е даден во Анекс 2. Во иднина, Државниот 
завод за статистика планира да го прошири опфатот на статистичките индикатори за 
животната средина, со цел да се произведе извештај/слика на состојбата на животната 
средина, презентирана со квантитативни податоци добиени од научно засновани мерења и 
анализи што упатуваат на изворите, причините, последиците и трендовите на конкретните 
состојби. 
 
3.2. Извори на податоци, индикатори и информации 

Како извори на податоци и информации поврзани со животна средина, климатски промени и 
живеалишта идентификувани се следните 25 институции од различни профили за целата 
тематска област:  

Институции на национално/локално ниво 
 Министерство за животна средина и просторно планирање 
 Министерство за економија 
 Агенција за енергетика на Република Северна Македонија 
 Министерството за внатрешни работи 
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
 Министерство за транспорт и врски 
 Државен завод за статистика на Република Северна Македонија 
 АД М-НАВ  
 Хидрометеоролошки завод на Република Северна Македонија 
 Хидробиолошкиот завод од Охрид  
 Центар за управување со кризи на Република Северна Македонија 
 Јавно претпријатие Македонски шуми 
 Асосцијација на приватни сопственици на шуми 
 Агенција за храна и ветеринарни услуги 
 Јавно претпријатие за управување со пасишта 
 Единици на локална самоуправа 
 Националниот паркови 
 Универзитетите 
 Македонското еколошко друштво 
 Ловечките здруженија и концесионерите на ловиштата  
 Електрани на Северна Македонија (ЕСМ) 
 дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија (ЕВН) 
 БЕГ АД 
 УСЈЕ 
 МАКСТИЛ 

 и останати компании од приватниот сектор кои подлежат на регулативата за добивање 
на дозволи за интегрирано спречување и контрола на загадувањето. 

Секако, оваа листа не е конечна, бидејќи мониторингот не е целосен (особено во делот 
природа и биолошка разновидност) и треба да се развијат уште индикатори, особено за 
адаптација кон климатските промени. Главен извор на информации се Државниот завод за 
статистика и УХМР со кои МЖСПП има потпишано Меморандум за соработка со што се 
олеснува протокот на податоци. Дополнително, голем дел од податоците се собираат на секои 
две години или повеќе, во рамките на проектни активности. 
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Согласно Законот за заштита на природата во Министерството за животна средина и 
просторно планирање во 2011 г. воспоставен е Национален информативен систем за биолошка 
разновидност со Web апликација, но истиот не е функционален. Централната база на податоци 
на НИБС содржи голем број на податоци за видовите и природните живеалишта, заканите 
како и просторни и други податоци за заштитените подрачја, но треба да се дополни/ревидира. 
xix 

Климатските промени се област во која има најголем напредок во однос на одржлив 
мониторинг (детално идентификувани податоци, нивни извори, и во најголема мера 
воспоставени систематски канали за обезбедување на податоци). Со поддршка на 
меѓународната заедница, изработено е електронско решение (платформа) за собирање на 
податоците и поставена законска основа за негова употреба во легислативата за климатска 
акција која треба да се усвои оваа година. Извори на податоци за климатски промени се 
националните инвентари на стакленички гасови, националните планови и двогодишните 
извештаи за климатски промени, кои се подготвуваат со поддршка од меѓународната заедница 
и се доставуваат до Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC). Оваа 
платформа ќе овозможи транспарентно собирање и  управување со значителен дел од 
податоците потребни за оваа тематска област, транспарентна и ефикасна координација на 
владините институции, следење на степенот на имплементација на климатските акции и 
заедничко известување до UNFCCC и до ЕУ/Енергетската заедница во областите на 
енергијата и климатските промени.  

Друг добар пример е партнерството воспоставено со Центарот за управување со кризи, кое 
резултираше со надградба на постоечката е-платформа за проценка на ризици и опасности, 
кое за прв пат ќе овозможи исполнување на барањата за известување и подобрено управување 
со катастрофи и климатски ризици на национално и локално ниво.   
Надградбата овозможува:  

 систематско и подобро собирање податоци и известување за штети и загуби,  
 известување за Сендаи рамката5 и  
 известување за ЦОР 13: Климатска акција.  

Оваа надградба ќе придонесе за подобро собирање и анализа на податоци, воспоставување на 
мултисекторски развој на политики и зајакната проценка на ризикот и опасноста, и ќе го 
подобри мониторингот и известувањето за одржливиот и климатски отпорен развојxx. 
Деталната листа на индикатори е дадена во Анекс 2. Во таа смисла, важно е да се истакне дека 
до сега земјата нема подготвено и доставува никаков извештај за имплементацијата на 
Рамката Сендаи.  

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 

Податоците се основата за сите акции поврзани со животна средина, а стратешките документи 
во оваа тематска област бараат широк дијапазон на податоци. Голем дел од нив се собираат 
од различни актери, и има голем број делумно развиени или тестирани бази на податоци во 
различни области. Постои недостиг на координација меѓу базите на податоци и не се доволно 
расчленети, а извесен дел од овие бази не се функционални на одржлив начин. Националениот 
информативен систем за биолошка разновидност не е функционален. Потребна е да се зголеми 
финансиската поддршка за мониторинг и да се воспостави редовна координација на сите 

 
 
5 според „Техничко упатство за следење и известување за постигнување глобални цели на Сендаи рамката за 
намалување на ризикот од катастрофи“ 
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клучни актери со цел да се избегне дуплирање на активности/проекти и ефикасно 
искористување на средствата. 

Во стратешките документи идентификувани се следните недостатоци: 
 Проширување на мониторингот на шумските живеалишта и на видовите што живеат 

во нив (шумскиот биодиверзитет) од аспект на биолошката разновидност 
 Воведувањето на индикатори за биолошка разновидност преку кои се следи трендот 

на одредени популации диви животни и растенија, но и трендот на заштитени подрачја  
 Воведувањето на индикатори за мониторинг на геодиверзитетот, геонаследството, 

биолошката и пределската разновидност 
 Зимски цензус на водните птици на трите природни езера 
 Развивање на индикатори за следење на состојбата на био коридорите  
 Спроведување мониторинг изработка на програма за мониторинг на пештерската 

средина (воздух, подземни води, пештерски украси) посебно насочена кон 
палеосредински 
истражувања.  

 Воспоставување на државен мониторинг систем за балканскиот рис 
 Ажурирање и одржување на националниот информативен систем со база на податоци 

за биолошка разновидност и надградба  
 Идентификација, мониторинг и контрола на алохтоните видови, а посебно 

инвазивните видови  
 Ажурирани, расчленети податоци за добиената финансиска поддршка и јавните 

финансии издвоени од буџетот поврзани со климатски промени 
 Податоци за климатски ризици (Анекс 2) 
 Воведувањето на индикатори за мониторинг на ранливост и адаптација кон 

климатските промени 
 Податоци за регистрирани возила разделени по род, дополнително разделени по 

ЕУРОСТАНДАРД и година на производство на возилото 
 Родово расчленети податоци (види Анекс 2) 
 Годишни емисии на сулфур хексафлуорид (SF6)  
 Податоци за за составот и содржината на јаглерод на горивата, производство на цемент, 

производство на вар и производство на челик 
 Податоци за производството на биогас 
 Разделени податоци за емисиите на F-гас од ладење и климатизација  
 Мерења на годишна продукција на биомаса кај повеќегодишните култури 

(овоштарници, лозја, фуражни култури и сл.) 
 Инвентаризација на жумите 
 Податоци за собирање на не-дрвни производи од шума (количество и тип) 
 Податоци за создавање на мил од пречистителни станици за отпадни води 

(количество) 

 

4. Резиме од процесот на консултации со релевантните чинители/институции  

Граѓаните ја споделија својата визија за животна средина, климатски промени и живеалишта 
во 2042 година преку 8 визионерски работилници (по една во секој плански регион) и 5 онлајн  
работилници. Повеќе од 900 граѓани  од сите возрасти, лица со посебни потреби, преставници 
на институции на национално и локално ниво, граѓански организации, приватен сектор ја 
споделија својата визија, промените кои се потребни нивната визија да се оствари, 
предизвиците кои треба да се надминат и што секој од нив би сторил да ја заштити 
животната средина и да се справи со последиците од климатските промени (меѓу останатите 
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теми кои ги обработува НРС). Визионерските работилници беа оценети како одлична алатка 
да се допре до сите и да се чуе сечиј глас. Особено гласни беа младите кои бараат чиста 
животна средина и одговорност од институциите и граѓаните за несоодветно постапување. 
Прашањата кои ја поттикнаа дискусијата се дадени во Анекс 4. 

Најголем дел од визиите се позитивни. Граѓаните воглавно ја гледаат Република Северна 
Македонија како зелена, здрава, чиста и јаглеродно неутрална развиена модерна држава 
која е дел од семејството на ЕУ. Економски развиена и ниско јаглеродна држава која се 
грижи за природните богатства и за одржливиот развој, која преку правилно управување со 
просторот овозможува негова „хуманизација“ (особено во урбаните средини). Транспарентна 
држава во која дигитализацијата и владеењето на правото ќе овозможуваат полесна заштита 
на природните ресурси и адаптација кон климатските промени. Држава без пожари, со високо 
ниво на заштитени области, во семејствата на геопаркови, со кои ќе се заштити природата и 
со тоа ќе се намалат климатските промени. 

За да се оствари оваа заедничка визија, граѓаните се свесни дека треба многу да се  инвестира 
во едукација и комуникација во секој сегмент на општество, во владеење на правото и во 0 
корупција, се со цел да се избегне “белата смрт” односно миграцијата на македонците. Во 
однос на едукацијата, интересно беше што освен образовните институции за прв пат 
“испливаа” традиционалните економски оператори,ловџиски друштва и градските 
библиотеки.  

Во Македонија, визијата на граѓаните поврзана со едукација е дека во 2042 образованието е 
поквалитетно (Универзитетите ни се меѓу првите 100 рангирани; Бројот на регистрирани 
пронаоѓачи е највисок во регионот) и дека има доволно зелени работни места не само за 
жителите (сите студенти се однапред вработени) туку и за останатите држави (се бараат 
работници од странство за работа). Како резултат на тоа, Македонија во 2042 е лидер во 
генерирање кадри за животна средина и лидер во бројот на млади кои се вклучени во 
носење одлуки за животната средина 

Македонија во 2024 е Сингапур на Балканот, со многу шуми и зеленило, зелени покриви, 
живи згради и урбани градини, каде ниедно дрво не е исечено поради инфраструктурни 
решенија и каде дрвото се користи единствено како украс а не како енергенс. Како резултат 
на тоа, Македонија е најпопуларна еко-туристичка дестинација во 2042 година во Европа. 

Македонија во 2042 година е декарбонизирана држава и хаб на Европа за брз и одржлив развој 
заснован на најдобрите практики  спроведени во периодот 2025-2040. Држава во која децата 
нема да знаат што е климатизер (бидејќи нема да има потреба од него) и нема да знаат име на 
ниту еден политичар. 

Работата на себе “преку самоспознавање до добробит за сите битија и планетата” граѓаните 
ќе ги обедини за предводени од визијата на НРС да ги стават општите интереси пред 
интересите на политичките партии и нивните лични интереси. Во 2042 сите сме еднакви, сите 
сме луѓе, сите ние кои живееме овде, заедно и обединети, правиме промени и создадовме 
здрава и сигурна средина за живеење, која се темели на хуманост и разбирање. 

Значајно е што никој не ги истакнуваше само институциите во главни “улога” за остварување 
на визијата, туку напротив, граѓаните беа јасни дека сите чинители (јавен, приватен и 
граѓански сектор и иницијативи) имаат своја улога и акции што треба да ги превземат. 
Единствено сметаат дека е потребно поголемо споделување на искуства и добри практики, 
вклучување на заедницата, транспарентно и преку различни форуми бидејќи оние кои се 
соочуваат со предизвици најчесто имаат и решенија како истите да се надминат.  

Интегрален став кој се провејуваше на сите работилници е дека животната средина не може и 
не треба да се разгледува како посебна област, туку во спрега со буквално сите останати 
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области (од енергетика и отпад до здравство и туризам, од владеење на правото и социјална 
политика до иновации и земјоделие итн.).   

Предизвиците кои треба да се надминат се однесуваат на усвојување/промена на соодветна 
легислатива во однос на европските стандарди и подобрување на надлежности, како и 
подобрена имплементација на стратешките документи од оваа област. 

Ги прашавме граѓаните: Кои клучни позитивни промени ги очекувате до 2042? 
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 Свесна и обучена администрација, но и бизнис секторот, граѓаните и политичарите 
 Подобрена соработка меѓу приватниот сектор и општините 
 Подобра заштита на животната средина и живеалиштата преку подобро образование, едукација и акција 
 Усогласени и спроведени закони од делот на животната средина и управување со природни ресурси  
 Правилно искористени фондовите за заштита на животната средина 
 Холистички пристап во носење политики и во однос на природните ресурси: животна средина – социјала – 

економија  
 Користење на домашни ресурси за да го намалиме увозот на истите 
 Наместо час во училница, задолжителен еко-час во природа за заштита на животната средина и за 

намалување на миопија (кратковидост) 
 
 
 Дишеме чист воздух 
 Емисиите на ПМ честички од домаќинаствата се намалени за 30% 
 Зголемени урбани шуми во градовите  
 Зелени згради и инвестирање во рурални подрачја 
 Населението е свесно дека е само дел од природата и користи само дел од енергенсите и ресурсите 
 Телепортацијата е основно транспортно средство 
 
 
 Климатските промени се митигирани 
 Донесен и спроведен е план за адаптирање на климатските промени  
 Изградена инфраструктура отпорна на климатски промени 
 Заштитени резервоари за питка вода и повеќекратна искористеност на водата како ресурс во услови на 

климатски промени 
 0 шумски пожари  
 Одгледување на земјоделски култури според поднебјето и воведени нови култури кои даваат добри 

приноси и во услови на климатски промени. 
 Планско и дигитализирано земјоделие со информација за секој земјоделец и берза на откуп на 

земјоделски продукти 
 Локално произведена храна 
 
 Заштитен биолошки диверзитет и зачувани екосистеми 
 Изградени прифатилишта за диви животни, репродуктивни центри за ранливи врсти животни, банки за 

семенски материјали 
 Политиката и инвестициите се засноваат на зачувување на природните живеалишта 
 Прогласени три Натура 2000 подрачја за заштитени 
 Отпадот од фотоволтаици и колектори не е проблем за природните живеалишта 
 Деградираната почва е ремедирана и се користи само за одржлив туризам 
 
 Храброст за „луди“ идеи за транспорт и вештачка интелегенција 
 Запознавање на вработените во нашата организација за оваа Визионерска работилница, за моќта кога 

делуваме колективно 
 

ГРАЃАНИТЕ ОДГОВОРИЈА: 
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Ги прашавме граѓаните: Кои промени се потребни и кои се предизвиците за 
остварување на визијата за 2042? 

ПРОМЕНИ: 
 Учество во проекти и размена на искуства  
 Развој на проекти за еко - смарт општини 
 Локални акции според потребите на заедницата  
 Да се прават кост-бенефит анализи за заштитените подрачја, со цел да се овозможи и економски развој на 

жителите, освен заштита на природата и биодиверзитетот 
 Едукација, едукација, едукација  
 Едукација на политичарите 
 Платформа за вмрежување на сите институции за животна средина 
 секој граѓанин и претставник на бизнис секторот да ја става животната средина на место со висок 

приоритет 
 
 Обнова на возниот парк за поодржлив патен сообраќај, бидејќи тој е еден од најголемите загадувачи во 

урбаните средини.  
 Урбано зеленило, урбани градини и урбани коридори во градот, улици претворени во зелени патеки 
 
 Стручно и планско пошумување 
 Заштита на шумите од дрвокрадци и пожари 
 Развој на саден материјал за дрвни видови  
 Промена на законот за шуми, за одобрување на пошумување, чување на шумите.  
 Шумската полиција да биде во рамките на МВР, за построга примена и заштита на регулативите.  
 
 Мораториум за изградба на мали хидроцентрали 
 Зголемен број на заштитени подрачја 
 Сите места во МК нудат најдобар квалитет на живот за своите граѓани 
 Развојот претежно се заснова на земјоделие кое е напредно и развиено 
 Индивидуалниот транспорт е минимизиран на сметка на колективниот 
 
ПРЕДИЗВИЦИ: 
 Правда и владеење на правото 
 Деполитизација во развојот и имплементација на решенијата (вистински луѓе на вистински места) 
 Поголем број на инспектори за животна средина и почести инспекциски надзори 
 Воведување чисти и современи технологии за индустрија која не загадува 
 Богданци: вториот дел од ветерниците не е пуштен во употреба, поради заштита на заштитен вид на птица, 

на кои им смета звукот 
 Спречување на ерозијата 
 Зачувување на видовите кои потешко се адаптираат на климатските промени (зачувување на синџирот на 

исхрана) 
 Поинтензивна едукација и рационалност за нашето влијание врз климатските промени 
 Ограничено урбанизирање на плодното земјиште  

 
 

ГРАЃАНИТЕ ОДГОВОРИЈА: 
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Ги прашавме граѓаните: Кога би одлучувале, што Вие би направиле за да се остварат 
позитивните промени што ги очекувате?  
 

 

5. Меѓу тематски прашања 

Животната средина и климатските промени не се посебна област, тие се во вземна спрега со 
секој аспект од животот на човекот. За економски развој и благосостојба на населението 
потребни се ресурси, енергија, храна, вода...кои ги земаме од природата и кои не се 
бесконечни. Оваа врска со сите останати сектори се гледа во ова поглавје, и бројните 
активности кои се прикажани во следните параграфи. 

 

СОЦИОЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ: Лошиот квалитет на воздух во многу градови во 
државата претставува значаен предизвик за граѓаните. Истражувањата покажуваат дека 
начинот на греење на домаќинствата и неефикасните уреди имаат значителен уддел во 
намалување на квалитетот на воздухот. Владата и општините во изминатите години даваа 
субвенции за замена на загадувачките и неефикасни уреди за греење, на принципот “прв 
дојден, прв услужен”. Сепак, овој модел има неколку недостатоци: 

1) Најчесто субвенциите ги користат домаќинства што се со повисоки приходи и можат да 
го купат уредот; 

2) Субвенциите не се насочени кон конкретна група или подрачје, со што е практично 
невозможно да се мери нивниот ефект; 

3) Моделот лесно може да се злоупотреби. 

 Ќе засадам дрва секаде каде што можам! 
 Цело време ќе се борам да владее разумот кај пошироката популација за да се придонесе за заштита на 

животната средина 
 Истражување, пренесување на знаење, градење капацитети, вмрежување, дефинирање, мониторинг на 

спроведување на стратешките цели со користење на добри практики од странство 
 Ќе воспитувам за заштита на животната средина, вклучително и децата 
 Зголемување на свеста за заштита на животната средина 
 Ќе бидам министер за образование и ќе вметнам во наставната програма елементи за зачувување и 

подобрување на животната средина 
 Организирање/учество во акции за пошумување 
 Организирање обуки за доближување на проблемите за климатски промени и начините за нивно 

решавање 
 Практична настава во природата за да им се објасни на децата и младите за заштита на животната средина 
 Купувам / набавувам користена облека 
 Промена на начинот на превоз (пешачење, возење велосипед) 
 Рехабилитација на почвата 
 Ќе бидам инспирација за другите за поодговорен и подобар живот 
 Воведување на агриволтаика, во услови на суша и топлотни бранови, врз посевот се става фотоволтаик над 

нив, кој прави сенка и произведува електрична енергија 
 Купувам локални производи, органски произведена храна 
 Ќе се преселам во село 
 Рурален развој 
 Ќе јадам храна со помалку СО2 

ГРАЃАНИТЕ ОДГОВОРИЈА: 
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Граѓаните покажаа голем интерес за овие субвенции, но оние на кои им беа најпотребни - 
најсиромашните домаќинства, не беа во можност да аплицираат за субвенции (само 5 % од 
домаќинствата со приходи до 18 000 денари аплицирале на вакви повициxxi) а токму тие се 
греат со енергенси кои најмногу загадуваат.  

Врз основа на две анкети кои ги направи УНДП (во 2017 и 2021) се направи социоекономската 
анализаxxii на родово разделените податоци во врска со греењето во домовите собрани за 
жителите на Скопје, која овозможи да се идентификуваат седум најранливи групи: 

1) Самохрани мајки со деца помали од 18 години, што живеат во куќи и се греат на огревно 
дрво; 

2) Самохрани татковци со деца помали од 18 години, што живеат во куќи и се греат на 
огревно дрво; 

3) Жени постари од 65 години, со месечен приход под 12.000 денари, немажени, разведени 
или вдовици, што живеат сами; 

4) Мажи постари од 65 години, со месечен приход под 12.000 денари, неженети, разведени 
или вдовци, што живеат сами; 

5) Домаќинства во руралните средини со месечен приход до 12.000 денари; 

6) Домаќинства во урбани средини во Скопје, во згради изградени пред 1963 година или 
чие последно реновирање било пред таа година, со изолација на покрив или фасада до 2 
см и 

7) Домаќинства што живеат во куќи во урбаните средини, со високо образование и коишто 
користат огревно дрво за греење на домот. 

Третата група, односно жените постари од 65 години, што живеат сами и имаат низок месечен 
приход беа идентификувани како група која е најмногу изложена на влијанијата на 
климатските промени. Според анализата, во Скопје има 1.460 такви лица. Најголемиот дел од 
нив, 62 % користат огревно дрво како прв енергенс за греење на домот. Возраста и 
недоволната физичка активност ги прави поподложни на негативните влијанија на 
климатските промени.  

Сепак, употребата на собраните податоци доведе до навремена реакција на Владата, и во 
сезоната за греење 2019/2020, воведени се нови критериуми за субвенционирање со цел да се 
опфатат 10.000 најранливи домаќинства во најзагадените градови од земјата. 

Социоекономски аспекти (влијание на економските сектори врз природата) се разгледани во 
Национална стратегија за заштита на природата, како и дирекни и индиректни закани за 
природата, за геодиверзитетот (геологија и геоморфологија, закани и предизвици за 
хидролошките вредности, закани за пределска разновидност, главни закани за биолошката 
разновидност. дополнително, анализирано е влијанието на економските сектори врз 
биолошката разновидност и идентификувани се останати закани за биолошката разновидност 
и закани за заштитени подрачја. 

Социоекономската проценка  на Ревидираниот национален утврден придонес за климатски 
промени е клучен документ со кој се опфаќаат и социјалните и економските ефекти од 
имплементација на амбициозните климатски акции од националните политики, кои 
придонесуваат за зелен развој и опоравување од влијанието на КОВИД-19 пандемијата. 

Енергетската криза и растечките цени на енергенсите ја принудија  државата да увезе јаглен 
и нафта за производство на електрична енергија, кои се погубни од аспект на емисии на 
стакленички гасови. Цената на сите горива многукратно се зголеми, па покривање на сметките 
за греење и потрошена електрична енергија стана предизвик за многу домаќинства. Според 
истражувања на Енергетска заедница, 33% од сите домаќинства во Република Северна 
Македонија изјавуваат тие не можат да ги загреат своите домови соодветно. Според тоа, 
проценетата горна граница за бројот на енергетски сиромашни домаќинства во Северна 



 

 

32 
 

Македонија е 237 000xxiii. Имајќи го тоа во предвид, Министерството за економија во јануари 
2022 објави јавен повик6 за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица 
со ниски примања (редовни месечни примања во во домаќинствoто да не надминуваат 30 000 
МКД). 

Зелени работни местаviii: За одржлива нискојаглеродна транзиција, покрај економскиот и 
еколошкиот, социјалниот аспект е исто така многу важен. Стратешките политики за 
климатски промени ги прикажуваат социјалните придобивки од предложените мерки и 
политики преку бројот на домашни зелени работни места што ќе се отворат со нивно 
спроведување. Најголем број од околу 10.000 зелени работни места е постигнат во 2035 
година, што претставува 2,7 пати повеќе работни места отколку сегашниот број на вработени 
во електраните на јаглен во РС Македонија (ТЕЦ Битола околу 2700 и ТЕ Осломеј околу 1000). 
Реновирањето придонесува најмногу за отворање нови работни места (околу 58%), 
проследено со изградба на нови куќи, вклучително и пасивни куќи (со удел од околу 19%). 
Понатаму, покажано е дека повеќе од 27% 

од новите домашни зелени работни места во 2050 година можат да бидат доделени на 
жени. 

Република Северна Македонија е една од ретките држави која направи детални анализи на 
родовиот аспект на климатските промениxxiv и ги искористи во креирање на родово 
одговорни климатски политики (Долгорочна стратегија за климатска акција со Акциски план 
и Ревидиранiot национален утврден придонес за климатски промени) и родови политики кои 
ги вклучуваат климатските промени (новата Стратегија за родова еднаквост, која е во фаза на 
усвојување, за прв пат ги вклучува климатските промени). Реализирани се два многу 
суштински процеси преку развиените родови индикатори за климатските промени во 
Република Северна Македонија и наративна студија - Род и климатски промени, Македонија 
- микронаративи. Изработени се родови индикатори за климатски промени, нивно 
ублажување и адаптација, дали се собираат податоци за нивно пресметување и ако не, која 
институција би била најсоодветна да и собере. Дел од овие индикатори ќе се пресметува во 
рамките на новата платформа за мониторирање, известување и верификација на климатските 
акции од стратешките документи. Дополнително, последното истражување на јавната свест 
за климатски промениxxv дава детална слика на перцепцијата на климатски прмени на 
жителите, целосно разделена по пол, образование и старосни групи. Тоа овозможи да се 
направат “профили” на испитаници по одредени прашања, кои понатаму ќе се искористат при 
дизајнирање на кампањи за подигнување на јавната свест, како и климатски акции. На пример, 
профил на лице кое смета дека приватниот сектор не прави доволно во однос на климатските 
промени е “помлади испитаници од женски пол што доаѓаат од помалите општини, немаат 
завршено високо образование, работат во државна администрација, имаат поврзаност со 
меѓународни организации и не се од Скопскиот Регион”. 

Родовиот аспект во однос на квалитетот на воздух е земен во предвид при анализите на 
последната анкета на УНДП за загревање на домовитеxx, која дава јасен приказ на разликите 
маѓу мажите и жените кога станува збор за греење во домовите (на пример само 10% од 
жените аплицирале за субвенции).  

Изработен е индекс на егзистенцијална ранливост на климатските промениxxvi за сите 
општини во државата, врз основа на 96 параметри (групирани во три главни компоненти: 
изложеност, чувствителност и капацитет за адаптација). Иако иницијално направен за 
климатските промени, овој индекс може да се користи како цврста основа за дополнителни 

 
 
6 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_ranlivi_2022_final_10.01.2022.pdf 
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повеќедимензионални проценки во други области. Индексот на егзистенцијална ранливост ги 
идентификуваше Ранковце, Кратово и Старо Нагоричане како три најранливи општини7.  

Во врска со Целите за одржлив развој и климатските промениxiv, направено е 
идентификување на врските меѓу климатските акции од стратешките документи и ЦОР, и 
квантификување на нивните синергии и компромиси за секторите електрична енергија и 
топлина, транспорт и згради, отпад, земјоделство и шумарство. Интегралните резултати ги 
прикажува збирните синергии и компромиси на сите сектори заедно. Секторот Електрична 
енергија и топлина е доминантен во влијанието врз ЦОР. Најсилните синергии остануваат со 
ЦОР 8: Пристојна работа и економски раст поради новите можности за работа во 
распоредувањето на обновливите извори на енергија и во пазар за изградба и доградба; 
одржлив економски раст, подобрена економска ефикасност по единица производ и одржлива 
поддршка на претприемништво. Најголемото негативно влијание има на ЦОР 15: Живот на 
земја, поради барањата за земјиште од проектите за обновлива енергија, 

потенцијална деградација на шумите и потенцијални промени на речните правци. Сè на сè, 
највисоките синергии се речиси три пати посилни од највисоките компромиси, што доведува 
до заклучок дека климатските акции од стартешките документи ќе имаат многу поголемо 
позитивно влијание врз развојот на ЦОР отколку идентификуваното негативно влијание.  

Развиена е ГИС алатка за поддршка на подготовката на новиот Просторен план (за државата) 
и Урбанистички планoви за Град Скопје од аспект на климатски промени. Алатката вклучува 
различни слоеви и ги усогласува со сценаријата за климатски екстреми, што им овозможува 
на урбанистите да ги визуелизираат жариштата и соодветно да ги решат. Дополнително, оваа 
алатка може да се користи за креирање на многу стартешки политики. 

Во тек е проценка на влијанието на климатските промени на инфраструктурата,  
вклучително и идентификување на специфични политики и регулаторни мерки за 
зголемување на отпорноста на инфраструктура кон очекуваните климатски промени. Опсегот 
на инфраструктурата што треба да се разгледа вклучува транспортна инфраструктура 
(патишта, шини и пристаништа), енергетска инфраструктура (производство, пренос и 
дистрибуција), водна инфраструктура (снабдување со вода, транспорт и третман на отпадни 
води и безбедност на браната) и прописи (градежни прописи, домување, планирање и 
зонирање на користење на земјиштето и јавни згради вклучувајќи училишта и здравствени 
установи). Оваа анализа ќе биде готова до април 2022 година. 

Како чекор напред во собирањето податоци поврзани со катастрофи и климатски ризици, 
штетите и загубитеxix, воспоставено е партнерство со Центарот за управување со кризи во 
областа на климатските промени. Ова резултираше со инкорпорирање на нови модули во 
постоечката е-платформи за проценка на ризици и опасности. Платформата сега овозможува 
собирање и анализа на податоци релевантни за известување кон UNFCCC, СЕНДАИ рамката 
за намалување на ризикот од катастрофи и ЦОР. Новите модули ќе бидат пилотирани во 
првата половина на 2022 година во неколку општини.  
Дизајнирана е специфичната методологија на земјата за означување на јавните средства 
потрошени за климатски активностиxxvii. Оваа методологија ќе помогне да се интегрираат 
климатските промени во националниот систем за управување со јавните финансии. 
Министерството за финансии веќе го вклучи климатското означување во соодветниот 
предлог-закон за буџет, кој е во фаза на усвојување. 

Младите се оние што ќе живеат во иднината што ја креираат сегашните политики. А кога 
станува збор за климатски промени, тие се добро информирани, загрижени за иднината и 
активно ангажирани. Затоа, кога се правеа стратешките политки за  тоа како да се справиме 

 
 
7 На следниот линк може да се видат повеќе детали за методологијата и резултатите за сите општини  



 

 

34 
 

со климатските промени кои не очекуваат во следните 10 - 30 години, Програмата за развој на 
Обединетите нации (UNDP) употреби иновативна алатка да го слушне нивниот глас. Младите 
кои се вклучија во визионерските консултации „Младите за климата“8 ги споделија своите 
искуства, потреби и визии за климатска акција во Република Северна Македонија. Ако има 
нешто од исклучителна важност, тогаш тоа е нивото на амбиција што го споделуваат младите 
луѓе кои испратија силна порака до секој што сака да ги вклучи во климатските акции. 
Постојат три клучни препораки што треба да се земат во предвид. Како прво, потребен е 
постојан механизам за  дијалог на министерството со младите и нивно вклучување во 
донесувањето одлуки. Второ, ефективните процеси за повратни информации треба да станат 
дел од секојдневната соработка помеѓу јавната администрација и младите. Конечно, 
испитаниците ставија акцент на потребата од ревидирање на наставните програми во 
училиштата, така што климатските промени како тема се изучуваат низ сите предмети и им се 
дава сериозноста што им е потребна. 

Друга активност на младите поврзана со климатските промени е платформата ЗЕЛЕН ГЛАС 
на Коалицијата на Иднината која има за цел заедничка координација и дискусии околу 
потребите за праведно закрепнување од моменталната пандемија и креирање на оддржлив 
систем кој ќе ги поткрепи сите кризи кои следуваат, а се испреплетени меѓусебно. Овде спаѓа 
и креирањето на Национален Зелен Договор, кој вклучува собирање и изложување на 
праведни и одржливи решенија околу реконструирање на ресурсите и враќање на вредноста 

на заедницата. Целта на оваа Коалиција е да биде платформа за градење на колективна визија 
за иднината која ја сакаме за себе и идните генерации (во државата и регионот) и креирање на 
широка меѓусекторска група на луѓе, организации, активисти, движења, експерти, уметници, 
едукатори, заедници, индивидуи кои заеднички ќе создадат и имплементираат чекори кои ќе 
се стремат кон стигнување до таа иднина. Коалицијата на Иднината активно учествуваше во 
јавните презентации на долгорочната Стратегија за климатски промени. 

 

6. Заклучоци и препораки  

 

Единствено стратешките документи од областа на климатските промени имаат јасно 
поставена долгорочна визија до 2030 и до 2050, со конкретни акции што треба да се спроведат 
за да истата се оствари (според насоките дадени во Патоказот за имплементација на eNDC и 
акцискиот план во долгорочната Стратегија за климатска акција). Овие документи во 
поголема мерка го опфаќаат ублажувањето на климатските промени, затоа во следниот период 
треба да се стави поголем фокус на адаптацијата. Потребно е да се усвои легислативата, да се 
подобри имплементацијата на планираните активности и да се следи напредокот и 
ефикасноста на имплементацијата со јасно поставени индикатори и чекори. Добра вест е дека 
сите овие споменати работи се подготвени и штом се усвои Законот за климатска акција со 

 
 
8 “Младите за климата” се спроведе во 2020 година со користење на иновативна алатка за предвидување на 
иднината (foresight) 

„Замислете колку би било кул оваа мала земја да биде пример за тоа 
како младите треба да бидат интегрирани во процесот на донесување 

одлуки во врска со нив и нивната иднина“ 
учесник на консултациите „Младите за климата“ за подготовка на 

Ревидираниот национален придонес за климатски промени 
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подзаконските документи, ќе станат оперативни. Визијата на граѓаните се совпаѓа со визијата 
поставена во стратешките документи за просперитетна ниско јаглеродна држава.  Итноста за 
климатска акција на сите нивоа беше истакната на сите работилници, проткаена во сите 
области кои ги опфаќа НРС 2022-2042.  

Визијата за заштита на природата е поставена до 2027 со јасни насоки за воспоставување на 
интегриран систем за заштита на геодиверзитетот и геонаследството на државата, како и 
другите компоненти на природата, но потребно е да се стави фокус на имплементацијата на 
акцискиот план во блиска соработка со останатите инстируции (Министерството за 
земјоделие, шумарство и водостопанство за усогласување на стратешките документи за 
шумарство и природа и  ловство и природа) и да се усвои предлог законот за природа за да се 
заокружи правната рамка.  

Тековната легислатива и стратешки планови за квалитет на воздух се истечени. До 2025 
година планирано е целосно транспонирање на ЕУ директивите за воздух и за намалување на 
емисиите, како и подготвка на нов закон за квалитет на амбиентен воздух, нов национален  
План за заштита на амбиентниот воздух за периодот 2024-2028 и нова национална Програма 
за контрола на квалитетот на загадувањето на воздухот 2024-2034. Потребно е да се донесе 
нов План за намалување на аерозагадување и да се подобри координацијата на мерките за 
субвенционирање кои се финансираат од буџетот на локално и на национално ниво со цел 
ефикасно да се искористат средствата и да им се помогне и на ранливите групи  и на 
енергетски сиромашните домаќинства. 

Врските на оваа тематска област со Целите за одржлив развојxxviii имаат многу синергии, но и 
компромиси: правилното управување со шумите околу  изворите на вода за пиење за да се 
одржува и подобри квалитетот на водата; заштитата од ерозија и одржливото сечење дрвa за 
да се  зачувуваат живеалиштата на видовите; намалено загадување на водата, почвата и 
воздухот за да се подобри здравјето и благосостојбата на луѓето; конверзијата на земјиштето 
и промените во екосистемите предизвикани од потребата за производство на обновлива 
енергија влијаат на биолошката разновидност, на деградација на шумите и промена на речните 
токови. Затоа се препорачува да се примени интегриран (nexus) пристап во сите понатамошни 
акции на НРС. 

Потребно е да се обрне особено внимание на заштита на шумите од пожари, болести и дива 
сеча, како и да се зголеми површината под шуми, тие се најдобра инвестиција за нашата 
иднина. 

Врските на оваа тематска област со Целите за одржлив развојxxix имаат многу синергии, но и 
компромиси: правилното управување со шумите околу  изворите на вода за пиење за да се 
одржува и подобри квалитетот на водата; заштитата од ерозија и одржливото сечење дрвa за 
да се  зачувуваат живеалиштата на видовите; намалено загадување на водата, почвата и 
воздухот за да се подобри здравјето и благосостојбата на луѓето; конверзијата на земјиштето 
и промените во екосистемите предизвикани од потребата за производство на обновлива 
енергија влијаат на биолошката разновидност, на деградација на шумите и промена на речните 
токови. Затоа се препорачува да се примени интегриран (nexus) пристап во сите понатамошни 
акции на НРС. 

Потребно е да се обрне особено внимание на заштита на шумите од пожари, болести и дива 
сеча, како и да се зголеми површината под шуми, тие се најдобра инвестиција за нашата 
иднина. 

Врските на оваа тематска област со Целите за одржлив развојxxx имаат многу синергии, но и 
компромиси: правилното управување со шумите околу  изворите на вода за пиење за да се 
одржува и подобри квалитетот на водата; заштитата од ерозија и одржливото сечење дрвa за 
да се  зачувуваат живеалиштата на видовите; намалено загадување на водата, почвата и 
воздухот за да се подобри здравјето и благосостојбата на луѓето; конверзијата на земјиштето 
и промените во екосистемите предизвикани од потребата за производство на обновлива 
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енергија влијаат на биолошката разновидност, на деградација на шумите и промена на речните 
токови. Затоа се препорачува да се примени интегриран (nexus) пристап во сите понатамошни 
акции на НРС. 

Потребно е да се обрне особено внимание на заштита на шумите од пожари, болести и дива 
сеча, како и да се зголеми површината под шуми, тие се најдобра инвестиција за нашата 
иднина. 

 

За сите области опфатени во овој извештај, на сите релевантни министерства им се потребни 
повеќе човечки ресурси, капацитети и знаење. Евидентирана е и задоцнета имплементација на 
постоечките акциски планови во сите сектори. Треба да се зајакне соработката и 
координацијата меѓу министерствата и општините. Потребна е  поголема соработка меѓу 
научните институции и зајакнување на врската помеѓу  науката, политиката и спроведувањето 
на политиките. Предизвиците кои треба да се надминат се однесуваат на усвојување/промена 
на соодветна легислатива во однос на европските стандарди и подобрување на надлежности, 
како и подобрена координација со клучни чинители заради споделени надлежности.  
Одржлив економски развој со минимално и одржливо користење на природните ресурси е 
срцето на новата Стратегија за развој на нашата држава, бидејќи ќе овозможи усогласување 
на целите на животната средина со долгорочните национални, социјални и економски 
интереси, во поширок контекст.  Со паметни акции засновани на податоци и наука ќе се 
спречи нарушување на природната рамнотежа на екосистемите, ќе се заштитат природните 
вредности и ќе се овоможи хуман живот “отпорен” на климатските промени кои не очекуваат.   
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Анекси 

Анекс 1. Список на клучни засегнати страни 

ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА, БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ и ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА 
 
Клучни 
засегнати страни 

Улога 

Министерство за 
животна средина 
и просторно 
планирање 
(МЖСПП) 

• Клучно владино тело одговорно за заштитата на животната 
средина и природата, водење и креирање на политиките за заштита 
на природата, заштита на биолошката и пределската разновидност 
и заштита на природното наследство; управување со биолошката 
и пределската разновидност и природното наследство и контрола 
и надзор врз спроведувањето на одредбите на легислативата. 

• Управата за животна средина -  надлежен орган за вршење стручни 
работи од областа на животната средина и заштита на природата, 
чија главна цел е да воспостави ефикасен и интегриран систем на 
заштита на животната средина и природата. 

• Секторот за природа во рамките на Управата за животна средина 
при Министерството за животна средина и просторно планирање 
ја спроведува заштитата на природата, преку заштита на 
биолошката и пределската разновидност и заштита на природното 
наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитени 
подрачја, како и заштита на природните реткости. 

• Секторот за животна средина врши процена на можните влијанија 
на одредени проекти врз животната средина и ги утврдува мерките 
за заштита од загадување, деградација и влијание врз медиумите и 
одделните области на животната средина, врши спроведување на 
меѓународните конвенции, спроведување на закони и прописи кои 
се однесуваат на заштитата на природните ресурси, заштита на 
воздухот, водата, заштита на почвата и заштита на животната 
средина. Исто така, врши лабораториски анализи и испитувања на 
сите медиуми и области на животната средина. 

Државен 
инспекторат за 
животна средина 
и природа 

Врши инспекциски надзор над примената на техничко-
технолошките мерки за заштита на воздухот, водите, земјиштето, 
флората и фауната од деградирање и загадување, заштита на гео и 
биодиверзитетот, посебното природно богатство (национални 
паркови, споменици на природата, парк шуми, орнитолошки 
резервати и др. заштитени со закон подрачја), заштита на озонската 
обвивка, заштита од штетна бучава во животна средина и заштита од 
нејонизирачки зрачења во заштитени подрачја, како и превенција од 
еколошки инциденти. 

Останати 
министерства и 
Владини 
институции 

Учествуваат во донесување на законодавството и стратешките 
документи од областа на заштита на природата:  
• Собранието на Република Македонија (преку Комисијата за 

транспорт, врски и екологија)  
• Секретаријатот за законодавство, Генерален секретаријат и 

Комисијата за економски систем и тековна економска политика) 
• Агенција за планирање на просторот – ја спроведува политиката 

на планирање и уредување на просторот на државата 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

• Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – 
значајна улога во зачувувањето и одржливото користење на 
биолошката разновидност 

• Министерството за економија има значајна улога во зачувувањето 
и одржливото користење на природните ресурси и обезбедувањето 
на мерки за заштита на природата 

• Министерството за транспорт и врски има значајни надлежности 
при изградба на инфраструктурни објекти, патни коридори, 
туристичка инфраструктура и др. при што поради одредени 
градежни зафати, императив е доследно да се спроведуваат 
мерките на заштита на природата. 

• Министерство за култура и Управа за заштита на културното 
наследство имаат значајни надлежности во делот на проучување, 
заштита и промоција на културното наследство во државата и 
интеракција меѓу природното и културното наследство, особено 
во подрачјата кои се дел од светското наследство на УНЕСКО. 

• Геолошки завод на Македонија спроведува истражувачки, стручно 
аналитички и други работи од областа на основните геолошки 
истражувања кои се од јавен интерес, врши утврдување на 
закономерноста на концентрацијата и разместувањето на 
природните минерални суровини во земјината кора; управува и 
издава податоци од основните и деталните геолошки истражувања 

Национални 
комитети, совети 
и работни групи 
за заштита на 
природата 

10 комитети/совети/работни групиxxxi со советодавна/координативна 
улога, меѓу кои: 

• Национален комитет за биолошка разновидност 
• Национален совет за заштита на природата 
• Национален совет за одржлив развој 

Општини • имаат надлежности во делот на заштита и управување со 
природата 

• даваат предлози за прогласување на заштитено подрачје и 
природна реткост 

• може да бидат назначени за субјекти за управување со заштитени 
подрачја. 

• можат да бидат вклучени во постапки за спроведување на ОВЖС 
и СОВЖС за различни проекти и активности 

•  учествуваат во планирањето и заштитата на природното 
наследство 

Јавни установи и 
претпријатија 

Заштита и управување со природата, обезбедување на заштита на 
биолошката разновидност и зачувување на дивиот свет, 
подобрување на благосостојбата на локалното население, создавање 
зелени работни места и подобрување на зелената инфраструктура и 
услуги: 
• Jавно претпријатие Национален парк Шар Планина,  
• Јавна установа Национален парк Пелистер, Битола; 
• Јавна установа Национален парк Маврово, Маврови Анови; 
• Јавна установа Национален парк Галичица, Охрид; 
• Јавно претпријатие за управување и заштита на Повеќенамеско 

подрачје- Јасен, Скопје; 
• Јавно Претпријатие за стопанисување со пасишта, Скопје 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

• Јавно претпријатие Македонски Шуми, Скопје. 
Јавни научни 
установи  

Проучување и заштита на природата 
• Природонаучен музеј на Македонија, Скопје; 
• Народен Музеј-Др. Никола Незлобински, Струга 
• Хидробилошки завод, Охрид. 

Академска 
заедница 

Примарен извор на истражување и едукација 
• Македонска академија на науки и уметности (МАНУ); 
• Природно-математички факултет, Институт за биологија, Скопје; 
• Природно-математички факултет, Институт за географија, Скопје; 
• Факултет за природни и технички науки, Универзитет “Гоце 

Делчев”, Штип; 
• Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и 

екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје; 
• Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје; 
• Факултет за ветеринарна медицина, Скопје; 
• Институт за сточарство, Скопје и 
• Земјоделски институт, Скопје 

Граѓански 
организации 

• Поддршка во креирање на националните политики 
• Вмрежување и јакнење на капацитети на локално ниво 
• Промоција и подигнување на јавната свест за заштита на 

природата, но и активноста на поединечни експертски невладини 
организации во насока на унапредување на научната база на 
податоци за геодиверзитетот и биолошката разновидност. 

 

 

 

 

 

 

 

Национални комитети, совети и работни групи за заштита на природа 
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КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ 
Клучни 
засегнати страни 

Улога 

Министерство за 
животна средина 
и просторно 
планирање 

Клучно владино тело одговорно за мерење и известување поврзани 
со квалитет на амбиенталниот воздух 

Државен 
инспекторат за 

Врши инспекциски надзор над примената на техничко-
технолошките мерки за заштита на воздухот од загадување. 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

животна средина 
и природа 
Министерство за 
економија 

• Клучно владино тело одговорно за развој на политики поврзани со 
енергија (вклучувајќи обновливи извори на енергија, енеретска 
ефикасност, транспорт и др.)  и одговорно за известување до 
Енергетската заедница 

• Клучно владино тело одговорно за развој на политики поврзани со 
индустријата  

Министерство за 
труд и социјална 
политика 

• Клучно владино тело надлежно за креирање на социјалните 
политики и социјална заштита на ранливите групи 

Останати 
министерства и 
Владини 
институции 

• Министерство за финансии одговорно за буџетирање на јавните 
финансии и макроекономска политика 

• Министерството за здравство одговорно за анализи на влијанието 
на загадениот воздух на здравјето на луѓето  

• Министерство за внатрешни работи, води национален регистар на 
возила 

• Меѓусекторска група за воздух, има советодавна улога и 
обезбедува координација на сите релевантни чинители 

Град Скопје •  заштита и зачувување на квалитетот на сите медиуми на 
животната средина (воздухот, водата и почвата) и области на 
животната средина (отпадот, бучавата, нејонизирачкото зрачење, 
природата, биодиверзитетот, климата) 

Академска 
заедница 

• Примарен извор на истражување и мониторинг за на квалитетот на 
воздухот 

Граѓански 
организации 

• Поддршка во креирање на политиките 
• Поддршка за јакнење на јавната свест и комуникација 
• Вмрежување и јакнење на капацитети на локално ниво 

Приватен сектор • Извор на емисии на гасови кои влијаат на квалитет на воздухот и 
партнер во спроведување на корективни мерки 

Донаторска 
заедница 

• Финансиска и техничка поддршка за подобрување на квалитетот 
на возухот 

 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ  
Клучни 
засегнати страни 

Улога 

Министерство за 
животна средина 
и просторно 
планирање 

• Клучно владино тело одговорно за (а) координирање на 
спроведувањето на одредбите од UNFCCC и сродни договори и (б) 
развој на политики за климатски промени и зајакнување на 
институционалната соработка во областа на климатските промени 

• Го координира Националниот совет за климатски промени 
• Одговорен за известување за напредокот во напредокот поврзан со 

климатските промени 
• Националното лице за контакт кон UNFCCC е државен советник 

за климатски промени во МЖСПП 
Министерство за 
економија 

• Клучно владино тело одговорно за развој на политики поврзани со 
енергија (вклучувајќи обновливи извори на енергија, енеретска 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

ефикасност, транспорт и др.) и одговорно за известување до 
Енергетската заедница 

• Клучно владино тело одговорно за развој на политики поврзани со 
индустријата и подготовка на Стратегија за паметна 
специјализација 

• Спроведува многу од политиките, активностите и проектите кои 
директно и индиректно влијаат на ублажувањето на климатските 
промени во енергетскиот сектор 

Министерство за 
финансии 

• Клучно владино тело надлежно за подготовка на буџети, 
одобрување на нови вработувања во институциите 

• Клучно владино тело за климатски финансии, климатско 
буџетирање и данок на јаглерод 

Останати 
министерства и 
Владини 
институции 

• Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за 
економски прашања, координација со економските ресори  и 
инвестиции, тело за контакт кон Зелениот климатски фонд (Green 
Climate Fund) 

•  Министерство за транспорт и врски - надлежно за транспортна 
политика, домување и комунални работи, урбанистичко 
планирање, управување со градежно земјиште 

• Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е 
клучен партнер и корисник во земјоделството 

• Министерството за труд и социјална политика е одговорно за 
родови прашања, социјална инклузија и прашања поврзани со 
работните места 

• Министерството за здравство одговорно за политиките за 
ранливост и адаптација на здравјето и климатските промени 

• Министерство за образование и наука, клучно за вклучување на 
климатските промени во образовниот процес 

• Министерство за внатрешни работи, води национален регистар на 
возила 

Национален совет 
за климатски 
промени9 

•  Советодавно тело кое ќе дава насоки за севкупните климатски 
акции, и ќе придонесува кон интеграција на климатските акции во 
секторските политики, планови и мерки  

• Советот ќе се состои од 20 члена кои ги именува Владата на 
Република Северна Македонија (детална листа на институции е 
дадена во Анекс 1). Покрај тоа, можат да се вклучат и признати 
експерти од академските институции и граѓанското општество 

Државен завод за 
статистика 

• Клучно владино тело одговорно за собирање, обработка и ширење 
на податоци за демографската, социјалната и економската 
состојба во земјата  

• Обезбедува статистички податоци и на меѓународните 
организации 

 
 
9 Ќе се формира по усвојување на Законот за климатска акција, кој се очекува да биде усвоен во 2022 година. 
Овој совет ќе го замени Националниот комитет за климатски промени, кој не ефункционален веќе подолго 
време 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

Академска 
заедница 

• Примарен извор на истражување за прашањата за климатските 
промени и други клучни секторски прашања специфични за 
земјата  

Граѓански 
организации 

• Поддршка во креирање на националните политики 
• Поддршка за климатски акции н алокално ниво 
• Вмрежување и јакнење на капацитети на локално ниво 
• Поддршка за земање во предвид на родовиот аспект на 

климатските промени 
Донатори • ЕУ - клучен извор на законодавна и политичка поддршка за 

климатска акција, декарбонизација, зелен развој и инвестиции во 
државата и во регионот и извор на финансирање за активности за 
ублажување преку ИПА прозорецот за финансирање 

• Мултилатералните донатори и билатералните донатори 
претставуваат клучен извор на климатски финансии и поддршка 
за справување со климатските промени  

Фонд за иновации 
  

•  Водечка владина институција за поддршка на стартапи и 
иновативни компании во Република Северна Македонија 

• Кофинансирање на стартапи, микро, мали и средни претпријатија, 
регистрирани во Република Северна Македонија. 

• Национален стартап совет чија цел е трансформација на 
македонскиот стартап екосистем 

• Програма за корпоративни иновации за поттикнување на 
соработка помеѓу приватниот сектор и стартапите 

• Посебно портфолио за инвестиции во дигитализација на 
земјоделството и јавните институции 

• Развој на Национална стратегија за вештачка интелигенција 
• Менторска поддршка за потенцијалните и сегашните корисници 

Општини • Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) 
овозможува  континуирана и конструктивна соработка на 
локалните самоуправи и централните власти во облата на 
климастките промени, како и градење на човечки капацитети 
подготвени да дадат најдобри услуги на граѓаните и да ја 
унапредат еднаквоста, вклучително и родовата еднаквост. 

• Спроведување на климатски акции кои можат да го подобрат 
економскиот развој  

• Климатски акции со кои се поддржува исполнувањето на 
националната цел за намалување на емисиите на стакленички 
гасови 

• Извор на податоци (финансиски импликации) за загуби и штети 
предизвикани од климатските промени 

Приватен сектор • Климатски акции кои ќе им овозможат развивање на 
нискојаглероден бизнис (отпорен на климатските промени) 

• Климатски акции со кои се поддржува исполнувањето на 
националната цел за намалување на емисиите на стакленички 
гасови  

• Обезбување на податоци за подготовка на инвентар на 
стакленички гасови. 
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Клучни 
засегнати страни 

Улога 

• Клучни за идентификување на климатските ризици за деловните 
модели и синџирите на снабдување, како и барањата за адаптација 
и нивните трошоци и придобивки. 

 
Национален совет за климатски промени 

 
Советот се состои одxxxii:  
1)  Државниот секретар на органот на државна управа надлежен за животната средина ; 
2)  Државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања во Владата; 
3)   Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на економијата и енергетиката (во натамошен текст: органот надлежен за економијата); 
4)  Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на транспортот и врските (во натамошен текст: органот надлежен за транспортот и 
врските);  

5) Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на земјоделството, шумарството и водостопанството; 

6) Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на здравството; 

7)  Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на образованието и науката (во натамошен текст: органот надлежен за образованието и 
науката); 

8) Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на финансиите; 

9) Државниот секретар на органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на трудот и социјалната политика; 

10) Директорот на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Северна 
Македонија 

11) Директор на Центар за упрвување со кризи 
12) Директор на дирекција за заштита и спасување 
13) Национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување 

на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија 
14) еден претставник предложен од кабинетот на заменик претседателот на Владата 

задолжен за економски прашања, координација со економските ресори  и инвестиции; 
15) еден претставник предложен од Македонската академија на науките и уметностите 
16) еден претставник предложен од Стопанската комора на Македонија;  
17) еден претставник предложен од Здружението на единиците на локалната самоуправа; 
18) еден претставник предложен од невладините организации активни во сферата на 

климатската акција;  
19) Националната личност за контакт за Конвенцијата на Обединетите нации за климатски 

промени и 
20) Националната личност за контакт за род и климатски промени, согласно со 

Конвенцијата. 
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Анекс 2. Список на клучни индикатори / податоци 

ЛИСТА НА ИНДИКАТОРИ од Министерство за животна средина и просторно планирање x 
 
СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 

р.б. Код Име на индикатор 

1 МК НИ 090 Број на население  

2 МК НИ 091 Густина на население  

3 МК НИ 092 Реален Бруто-домашен производ (БДП) по жител  

4 МК НИ 093 Очекувана должина на животот при раѓање  

 
ВОЗДУХ 

р.б. Код Име на индикатор 

5 МК НИ 001 Емисии на супстанци што предизвикуваат киселост  

6 МК НИ 002 Емисии на озонски прекурсори 

7 МК НИ 004-1 

Надминување на граничните вредности за квалитет на 
воздух во урбани подрачја – SO2  

8 МК НИ 004-2 

Надминување на граничните вредности за квалитет на 
воздух во урбани подрачја – PM10 

9 МК НИ 004-3 

Надминување на граничните вредности за квалитет на 
воздух во урбани подрачја – NO2  

10 МК НИ 004-4 

Надминување на граничните вредности за квалитет на 
воздух во урбани подрачја – O3  

11 МК НИ 004-5 

Надминување на граничните вредности за квалитет на 
воздух во урбани подрачја – По мониторинг станица  

12 МК НИ 050-1 

Емисија на основни загадувачки супстанци- SОx – 
сулфурни оксиди  

13 МК НИ 050-2 

Емисија на основни загадувачки супстанци – NОx – 
азотни оксиди  

14 МК НИ 050-3 

Емисија на основни загадувачки супстанци – NMVOC – 
неметански испарливи органски соединенија  

15 МК НИ 050-4 

Емисија на основни загадувачки супстанци – NH3 – 
Емисија на амонијак  

16 МК НИ 050-5 

Емисија на основни загадувачки супстанци – CO – 
јаглерод моноксид  

17 МК НИ 061 Емисија на цврсти честички – TSP, PM10, PM2,5 

18 МК НИ 062-1 

Емисија на POPs – PAHs Полициклични ароматични 
јаглеводороди  

19 МК НИ 062-2 Емисија на POPs – PCBs Полихлорирани бифенили  

20 МК НИ 062-3 Емисија на POPs – PCDD/F Диоксини и фурани  

21 МК НИ 062-4 

Емисии на тешко разградливи органски загадувачки 
супстанци – Хексахлоробензен (HCB)  

22 МК НИ 063-1 Емисија на тешки метали – Pb олово 

23 МК НИ 063-2 Емисија на тешки метали – Cd кадмиум  

24 МК НИ 063-3 Емисија на тешки метали – Hg жива  

25 МК НИ 063-4 Емисија на тешки метали – As арсен  

26 МК НИ 063-5 Емисија на тешки метали – Ni никел  

Воздух – Листа на индикатори и нивниот прогрес 
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КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 

р.б. Код Име на индикатор 

27 МК НИ 010 Емисии на стакленички гасови 

28 МК НИ 011 Проекции за емисии на стакленички гасови 

29 МК НИ 003 

Интензитет на емисии на стакленички гасови од 
потрошувачката на енергија  

30 МК НИ 006 

Потрошувачка на супстанци што ја осиромашуваат 
озонската обвивка  

31 МК НИ 012 Температура на воздухот 

32 МК НИ 051 Врнежи  

33 МК НИ 005 

Топлотни бранови (периоди од најмалку шест 
последователни денови во кои Тмакс > 90ти перцентил)  

Климатски промени – Листа на индикатори и нивниот прогрес 

ПОЧВА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

р.б. Код Име на индикатор 

48 МК НИ 014 Зафаќање на земјиште  

49 МК НИ 013 Земјина покривка  

50 МК НИ 015 

Напредок во управувањето со контаминирани 
локалитети  

51 МК НИ 053 Ерозија на почвата  

Почва и користење на земјиште – Листа на индикатори и нивниот прогрес 
 
ПРИРОДА 

р.б. Код Име на индикатор 

52 МК НИ 007 Засегнати и заштитени видови  

53 МК НИ 008 Заштитени подрачја  

54 МК НИ 080 

Вкупна површина на идентификувани подрачја на 
нацинално ниво за идната мрежа НАТУРА 2000 

55 МК НИ 041 Карактеристики на рибниот фонд  

Природа – Листа на индикатори и нивниот прогрес 
 
ТУРИЗАМ 

р.б. Код Име на индикатор 

99 
МК НИ 047 
– 1 

Туристички промет – Меѓународна туристчка 
посетеност  

100 
МК НИ 047 
– 2 

Туристички промет – Престој на странски туристи  

101 
МК НИ 047 
– 3 

Туристички промет – Домашна туристчка посетеност  

102 МК НИ 048 Туристички обем и динамика на капацитетите  

103 МК НИ 049 Местото на туризмот во економијата  

104 МК НИ 094 Интензитет на туризмот  

105 МК НИ 095 Отпад од туризмот 

106 МК НИ 096 Користење на водни ресурси од туризмот 

Туризам – Листа на индикатори и нивниот прогрес 
 
ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ 

р.б. Код Име на индикатор 
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107 МК НИ 067 Трошоци за заштита на животната средина  

108 МК НИ 068 

Учество на даноците за животна средина во вкупните 
даночни приходи  

109 МК НИ 069 Енергетски даноци  

110 МК НИ 070 Енергетски даноци според секторот обврзник  

111 МК НИ 071 

Продуктивност на ресурси и домашна потрошувачка на 
материјали  

Економија на животна средина – Листа на индикатори и нивниот прогрес 
 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

р.б. Код Име на индикатор 

112 МК НИ 085 Известување за податоци за животната средина  

113 МК НИ 086 Дозволи за управување со отпад  

114 МК НИ 087 

Обуки за областите од животната средина за 
вработените во Општините  

115 МК НИ 088 

Број и опременост на пречистителни станици за урбани 
отпадни води  

116 МК НИ 089 

Статистика за општини кои доставуваат извештај за 
постапување со отпад  

Инструменти за политиките на животната средина – Листа на индикатори и нивниот прогрес 

ЛИСТА НА ИНДИКАТОРИ од Државниот завод за статистика поврзани со животна средина 
 
Користење на земјиштето и земјоделство  

 Употреба на земјиштето во согласност  
 Површина на земјиштето по категории на користење  
 Земјоделско земјиште по категории на користење 
 Пасишта  
 Број на добиток по видови и по категории 
 Број на пчелни семејства  
 Површини со органско земјоделство  

Биолошка разновидност и шумарство 
 Број на засегнати диви видови растенија (флора)  
 Број и процент на засегнати цицачи според категоријата на засегнатост  
 Број и процент на засегнати габи според категорија на засегнатост  
 Број и процент на засегнати водоземци и влекачи според категорија на засегнатост  
 Отстрелан дивеч по видови  
 Улов на слатководна риба, по видови 
 Карактеристики на рибниот фонд  
 Број и површина на заштитени подрачја  
 Шуми по видови 
 Исечена бруто-дрвна маса 
 Штети во шумите 

Трошоци за заштита на животната средина  
 Учество на трошоците за заштита на животната средина во вкупните инвестиции и трошоци, според 

намената,  
 Даноци за животната средина,  
 Сметки за материјалните текови во целокупната економија,  

Воздух и климатски промени 
 Вкупна годишна емисија на загадувачки супстанции во воздухот  
 Вкупна годишна емисија на загадувачки супстанции по сектори од Номенклатурата SNAP  
 Вкупна емисија на SO2, по сектори  
 Вкупна емисија на NOx, по сектори 
 Вкупна емисија на CO по сектори  
 Вкупна емисија на TSP по сектори 
 Вкупна потрошувачка на супстанции што ја оштетуваат озонската обвивка (ODP t/година)  
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 Емисии од големи согорувачки инсталации (LCP) на територијата на Република Северна Македонија 
 Вкупна емисија на стакленички гасови 
 Вкупна емисија на стакленички гасови по сектори 
 Проекции на емисијата на стакленички гасови, по сектори, во CO2-еквивалентно [kt] (основно 

сценарио)  
 Концентрации на сулфур диоксид во амбиенталниот воздух во Скопје 
  Концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) во амбиенталниот 

воздух во Скопје  
  Концентрации на азот диоксид во амбиенталниот воздух во Скопје  
 Концентрации на озон во амбиенталниот воздух во Скопје  
  Концентрации на јаглерод моноксид во амбиенталниот воздух во Скопје 

Енергија 
 Примарно производство на енергенти  
 Производство на електрична енергија 
 Вкупно потребна енергија 
 Финална енергетска потрошувачка по енергенти 
 Финална енергетска потрошувачка по сектори, 2014 – 2020 година 

Транспорт и бучава  
 Број на регистрирани возила, по видови 
 Учество на патничките километри во вкупниот патнички транспорт 
 Учество на тонските километри во вкупниот товарен транспорт  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основните индикатори Lд и Lв  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lд, во Битола  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lв, во Битола 
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lд, во Кичево 
  Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lв, во Кичево  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lд, во Куманово  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lв, во Куманово 
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lд во Скопје  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lв, во Скопје 
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lн  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lн, во Битола 
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lн, во Кичево  
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lн, во Куманово 
 Интензитет на бучавата во животната средина за основниот индикатор Lн, во Скопје  
 Туризам  
 Број на туристи и ноќевања  
 Капацитети за сместување во угостителството  
 Економска вредност на туризмот  

 
 
 

ЛИСТА НА ИНДИКАТОРИ од Центар за управување со кризи 
 
Индикатори поврзани со управување со ризици и кризи, климатски промени и целите за одржлив развој, кои за 
прв пат ќе се собираат во 2022 година, во рамките на надградбата на платформата во ЦУК: 

МИНИМУМ ЕВИДЕНЦИЈА СОГЛАСНО РАМКАТА 
ОД СЕНДАИ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИ 
ПРОМЕНЛИВИ  

ЦЕЛ А - Човечки 
загуби  

Број на смртни случаи  Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на исчезнати  Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
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Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

ЦЕЛ Б - Број на 
директно погодени 
лица 

Број на повредени/болни Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на луѓе кои живеат во 
оштетени живеалишта 

Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на луѓе кои живеат во 
уништени живеалишта  

Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на луѓе со намалени приходи  Број на мажи  
Број на жени  
Број на деца 
Број на возрасни  
Број на постари лица  
Број на лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

ЦЕЛ Ц - Директна 
економска загуба  

Директна загуба во 
земјоделството 

Вкупна економска загуба во земјоделскиот 
сектор  
Економска загуба од погодените насади,  
вкупна површина погодени насади (оштетени 
или уништени) во хектари за различни видови 
култури      
Вкупна површина оштетени насади во хектари  
Економска загуба од погоден добиток  
Број на грла погодени или изгубени за 
различни видови животни   
Економска загуба поради погодените шуми 
Површина на погодени шуми во хектари 
(оштетени или уништени) за различни видови 
шуми    
Економска загуба поради погодената 
аквакултура,  
погодена површина аквакултура во хектари 
(оштетена или уништена)     
Економска загуба кај риболовот,  
број на погодени пловила (оштетени или 
уништени)   
Економска загуба во земјоделството   
Загуба на залихи,  
број на погодени земјоделски објекти 
(оштетени или уништени)     
Економска загуба од оштетени земјоделски 
продуктивни средства,  
број на погодени земјоделски продуктивни 
средства (оштетени или уништени)   
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Директна економска загуба од 
сите други оштетени или 
уништени продуктивни средства  

Економска загуба и број на погодени 
продуктивни средства и објекти (оштетени 
или уништени) за:   
производство,   
производство на прехранбени производи,  
производство на пијалаци,  
производство на производи од тутун,  
 производство на текстил,  
производство на дрва,  
производство на хартија,  
производство на мебел,  
производство на кокс и рафинирани нафтени 
производи,  
производство на хемикалии,  
производство на фармацевтски производи,  
производство на пластика,   
производство на метали 

Директна економска загуба во 
секторот Домување 

вкупна економска загуба во секторот за 
домување  
број на оштетени живеалишта,  
број на уништени живеалишта,  
економска загуба (број) 
Куќи  
станови  
бетонски градби   
градби од тули  
градби од дрвена конструкција 

Директна економска загуба 
поради оштетување на 
критичната инфраструктура 

вкупна економска загуба од оштетена 
критичната инфраструктура  
Болници,  
училишта,  
патна мрежа (асфалтирани, неасфалтирани, 
автопати),  
железничка мрежа,  
аеродроми (регионални, приватни),  
пристаништа,   
линии на метро/трамвај/подземна железница,  
речен и внатрешен воден транспорт,   
електрани,  
далекуводи,  
пречистителни станици,  
јавни згради,  
административни згради ...  

Директна економска загуба од 
оштетено културно наследство  

Вкупна економска загуба од оштетување на 
културни добра  
Загуба од оштетени недвижни средства,  
број на оштетени или уништени недвижни 
средства,  
загуба од оштетени подвижни средства,  
број оштетени или уништени културни добра  
број на оштетени подвижни средства  
загуби од оштетени споменици 

ЦЕЛ Д -
Оштетување на 
критичната 
инфраструктура 

Број на уништени или оштетени 
здравствени установи поради  
катастрофи  

мали болници,  
средни болници,  
големи болници,  
здравствени домови 

Број на уништени или оштетени 
образовни објекти поради 
катастрофи.  

мали образовни објекти 
средни образовни објекти 
големи образовни објекти 
градинки 
средни училишта 
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универзитети 

Број на други уништени или 
оштетени критични 
инфраструктурни објекти поради 
катастрофи  

Патна мрежа (асфалтирани, неасфалтирани, 
автопати)  
железничка мрежа,  
аеродроми (регионални, приватни)  
пристаништа,   
линии на метро/трамвај/подземна железница,   
речен и внатрешен воден транспорт, 
електрани,  
далекуводи,  
пречистителни станици,  
јавни згради,  
административни згради 

Број на прекини во образовните 
услуги поради катастрофи  

Период (денови или часови) на прекин  

Број на прекини во здравствените 
услуги поради катастрофи  

Период (денови или часови) на прекин  

Број на прекини во други основни 
услуги поради катастрофи 
(Период (денови или часови) на 
прекин во услугите) 

Транспорт  
снабдување со електрична енергија, 
 комуникации/ИКТ,   
водоснабдување,  
канализација,   
влада,   
итни служби,  
земјоделство/храна,  
индустриски услуги,  
други  

 

ИНДИКАТОРИ за Целта за одржлив развој 13: Климатска акција 
Индикатор 13.1.1: Број на 
смртни случаи, исчезнати 
лица и директно погодени 
лица на 100.000 жители 
причинети од катастрофи   

Број на смртни случаи  Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на исчезнати  Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на 
повредени/болни  

Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на луѓе кои живеат 
во оштетени 
живеалишта  

Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 
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Број на луѓе кои живеат 
во уништени 
живеалишта  

Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Број на луѓе со 
намалени приходи  

Број на жени и мажи  
Број на деца, возрасни и постари лица Број на 
лица со попреченост  
Број на луѓе под прагот на сиромаштија 

Индикатор 13.1.2: Дали 
земјата усвоила и 
имплементирала национална 
стратегија за намалување на 
ризикот од катастрофи во 
согласност со Рамката од 
Сендаи за намалување на 
ризикот од катастрофи 
2015–2030 година 

Усвоена Национална 
стратегија за 
намалување на ризикот 
од катастрофи 

Да/Не/Се изработува 
Ако да, прикачете документ или врска 

Индикатор 13.1.3:  Процент 
на локални самоуправи 
(општини) кои усвојуваат и 
спроведуваат локални 
стратегии за намалување на 
ризиците од катастрофи во 
согласност со националните 
стратегии за намалување на 
ризиците од катастрофи  

Број на локални 
самоуправи 

Општина Да/Не 
Ако да, прикачете документ или врска 

Индикатор 13.2.1: Усвоени 
национални придонеси, 
долгорочни стратегии, 
национални планови за 
адаптација, согласно 
доставеното до 
секретаријатот на 
Рамковната конвенција на 
Обединетите нации за 
климатски промени 

Усвоени национални 
придонеси 
Усвоена долгорочна 
стратегија за климатски 
промени 
Усвоен план за 
адаптација на 
климатските промени 
Корисникот да може да 
вметне други 
документи/врски 

Да/Не/Се изработува 
Ако да, прикачете документ или врска 

Индикатор 13.2.2:Вкупни 
годишни емисии на 
стакленички гасови  

Година 
Броj 
 
Забелешка: 
Вредностите за 
периодот 1990-2019 
година може да се 
преземат од 
Националниот 
инвентар за 
стакленички гасови 

Број (Gg CO2 eq) 
Вметнете табела /прикачете документ  

 
ЛИСТА НА ИНДИКАТОРИ за род 
 
Податоци потребни за воведување на родови индикатори за климатските промениxxxiii: 
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 учество во стапките на сиромаштија % од мажи и жени по возрасни групи 
 % на жени во Националниот совет за климатски промени 
 % на мажи и жени во позиции за одлучување во приватни компании (за секторите 

индустриски процеси, земјоделие, шумарство, отпад) 
 % на мажи и жени во работната сила во приватни компании (за секторите производстцо 

на енергија, индустриски процеси, земјоделие, шумарство, отпад) 
 % на мажи и жени во работна сила во претприемништвото во поврзани со енергија 

претпријатија 
 Број и процент на мажи и жени носители на домаќинствата со бесплатна или 

субвенционирана електрична енергија, флексибилни аранжмани за плаќање, или 
примање кредит за приклучоци за домаќинството  

 Број и процент на мажи и жени носители на домаќинства кои користат електрична 
енергија за греење 

 % на мажи и жени кои користат јавен транспорт (дополнително разделена по возраст и 
попреченост) 

 % на мажи и жени кои користат железнички транспорт (дополнително разделена по 
возраст и попреченост) 

 % на мажи и жени сопственици на регистрирани возила, дополнително разделени по 
ЕУРОСТАНДАРД и година на производство на возилото 

 % на мажи и жени корисници на субвенции (за енергетска ефикасност, замена на уред 
за греење, велосипеди, електрични тротинети, земјоделие, сточарство и сл.) 

 учество на жените (%) во процесот на консултации поврзани со земјоделие, сточарство, 
шумарство  

 учество на жените (%) на техничко-продуктивни и други обуки 
 учество на жените (%) во програмите за информирање на заедницата;  

Овие индикатори дополнително ќе придонесат и кон известување поврзано со Целите за 
одржлив развој. 
 
Податоци потребни за воведување на родови индикатори за заштитени подрачјаxxxiv: 

 податоци поделени по пол за работните улоги на жените и мажите во животната 
средина и во управувањето со заштитените подрачја 

 вкупниот број работници во одреден сектор разделени по род  
 учество на жените (%) во процесот на консултации поврзани со заштитените подрачја  
 учество на жените (%) на техничко-продуктивни и други обуки 
 учество на жените (%) во програмите за информирање на заедницата за управување со 

природните ресурси;  
 % на жени вклучени во управувањето со природните ресурси на нивните заедници 
 % на жени корисници на афирмативни мерки  
 % на жените кои се директни корисници на земјиштето 
  % на жени сопственици на концесии за искористување на природните ресурси  
 % на жени сопственици или косопственички на компании кои се занимаваат со 

екотуризам или занаетчиство. 
 
Се препорачува да се воведе унифициран систем за собирање податоци од сите релевантни 
актери во областа (министерства, раководни тела, локални самоуправи итн.) со цел да се 
процени реалната состојба и потребите на двата пола во заштитените подрачја. Без родово 
разделени податоци не може да се дизајнираат и воведат реални политики и мерки. 
Жените треба да се сметаат како посебна општествена група, група која историски се 
соочува со пречки во битката против феминизацијата на сиромаштијата. 
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Анекс 3. Список на релевантни стратешки документи и законска регулатива 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Закон за животна средина xxxv и изменувања и дополнувања („Службен весник на РМ“ 
бр.44/2015,  бр.93/2013, бр.123/12,  бр. 51/11, бр. 124/10,  бр. 48/10,  бр. 83/09, бр. 159/08, бр. 
24/07, бр. 81/05, бр. 53/05). 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
И ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

5. Правилник за просторните услови на материјално-техничката и информатичката опрема 
на просториите за полагање на испитот за експерт за оцена на влијание на проекти врз 
животната средина и испитот за експерт за стратегиска оцена на животната средина 
„Службен весник на РМ“, бр. 42/16 од 3.3.2016 год. 

4. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за експерт за оцена 
на влијание на проекти врз животната средина и испитот експерт за стратегиска оцена на 
животната средина како и формата и содржината на уверението „Службен весник на РМ“, бр. 
42/16 од 3.3.2016 год. 

3. Правилник за висината на надоместокот врз основа на реално направени трошоци за 
полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит за оцена на влијание на проекти врз 
животната средина и за полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит за оцена на 
плански документи врз животната средина „Службен весник на РМ“, бр. 42/16 од 3.3.2016 год. 

2. Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за оцена на влијание 
на проекти врз животната средина „Службен весник на РМ“, бр. 42/16 од 3.3.2016 год. 

1. Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за стратегиска 
оцена на животната средина „Службен весник на РМ“, бр. 42/16 од 3.3.2016 год. 
 

НАРЕДБИ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТ 

3. Наредба за престанок на важење на наредбата за забрана на внатрешен промет, откуп и 
извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, 
калај, бронза и месинг „Службен весник на РМ“ бр. 113/07 од 20.09.2007 год. 

2. Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за 
ладење или замрзнување и увоз на супстанци што ја осиромашуваат озонската обвивка 
„Службен весник на РМ“ бр. 87/06 од 01.08.2006 год. 

1. Наредба за забрана на производство, промет и употреба на детергенти за машинско перење 
на текстилни производи со содржина на фосфор во органска или неорганска форма со над 0,5 
% тежински „Службен весник на РМ“ бр. 27/05 од 26.04.2005 год.. 

НАРЕДБИ ЗА ОГРАНИЧУВАЊА 
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1. Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на растителните видо 
вина gentiana lutea и gentianapunctata „Службен весник на РМ“ бр. 86/06 од 26.07.2006 год. 

ДОЗВОЛИ 

1. Упатство за поблиски податоци потребни за издавање на дозвола на стоки кои 
се извезуваат-увезуваат под ознака Д4 „Службен весник на РМ“ бр. 91/04 од 23.12.2004 год.. 

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

11.  Програма за инвестирање во животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 6/09 од 
15.01.2009 год. 

10.   Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и 
роковите за утврдување, пресметување, уплатување на надоместоците;начинот и постапката 
за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; за 
содржината, начинот и роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденцијата на 
обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата 
“Службен весник на РМ“ бр. 152/08 од 05.12.2008 год. 

9. Програма за изменување и дополнување на програмата за инвестирање во животната 
средина за 2008 година „Службен весник на РМ“ бр. 37/08 од 19.03.2008 год. 

8. Програма за инвестирање во животната средина за 2008 година „Службен весник на РМ“ 
бр. 13/08 од 25.01.2008 год. 

7. Уредба за методологијата за распределба на средствата остварени како приход од 
надоместокот за производство на енергија од фосилни горива „Службен весник на РМ“ бр. 
12/08 од 23.01.2008 год. 

6. Уредба за видот и обемот на инсталациите кои произведуваат енергија произведена од 
согорување на фосилни горива „Службен весник на РМ“ бр. 84/07 од 04.07.2007 год. 

5. Правилник за поблиските услови за начинот и постапката за утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за производство на енегија од фосилни горива „Службен весник 
на РМ“ бр. 77/07 од 20.06.2007 год. 

4. Одлука за определување на видот на материјалот од кој се изработени пакувањата за кои се 
пресметува надоместок за пластичните производи  и пакувањата од пластични маси, начинот 
на пресметувањето на надоместокот и неговото прикажување, видовите на производи кои се 
спакувани во пакувања и видовите на вреќи и кеси за кои се пресметува надоместок „Службен 
весник на РМ“ бр. 65/07 од 30.05.2007 год. 

3. Правилник за начинот, постапката и роковите за утврдување, пресметување, уплатување на 
надоместоците; начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за 
пресметаниот и уплатениот надоместок; за содржината, начинот и роковите за воспосавување, 
одржување и водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на 
податоците за водење на евиденцијата „Службен весник на РМ“ бр. 115/05 од 28.12.2005 год. 
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2. Правилник за условите, начинот и постапката за враќање на надоместокот за производство 
на тутунски производи, нафтени деривати и пластични производи и амбалажа од пластични 
маси „Службен весник на РМ“ 115/05 од 28.12.2005 год. 

1. Одлука за определување на производите за кои се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз 
„Службен весник на РМ“ бр. 75/05 од 07.09.2005 год.. 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

5. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на 
едукацијата, како и начинот на водење на единствената евиденција за спроведената 
едукација -  Бр.07-6258/10 „Службен весник на РМ“ бр. 118/11 од 01.09.2011 год. 

4. Правилник за содржината, формата и начинот на донесување на планот за вршење на 
инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр. 128/07 од 19.10.2007 год. 

3. Правилник за содржината на годишниот извештај за извршениот инспекциски надзор како 
и начинот и рокот на негово доставување „Службен весник на РМ“ бр. 71/06 од 08.06.2006 
год. 

2. Правилник за трошоците за работите извршени надвор од управната постапка, побарање 
на странката „Службен весник на РМ“ бр. 100/05 од 21.11.2005 год. 

1. Правилник за образецот, формата и содржината како и начинот и постапката за издавање и 
за одземање на легитимацијата на државниот инспектор за животна средина, инспекторот за 
заштита на природата и овластениот инспектор за животна средина „Службен весник на РМ“ 
бр. 80/05 од 23.09.2005 год.. 

ЕКОЛОШКА ОЗНАКА 

3. Правилник за критериумите кои што треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за  туристичко сместување „Службен весник на РМ“ бр. 2/09 од 05.01.2009 год. 

2. Правилник за критериумите кои што треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за  детергенти за рачно миење на садови „Службен весник на РМ“ бр. 165/08 
од 30.12.2008 год. 

1. Правилник за формата и содржината на еколошката ознака, начинот, условите и 
постапката за нејзино доделување и користење, како и составот и начинот на формирање на 
работа на комисијата за еколошка ознака „Службен весник на РМ“ бр. 109/05 од 
14.12.2005 год.. 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

1. Правилник за постапката, начинот и условите за доделување на наградите и признанијата 
за достигнувања во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина, како и 
начинот на работа и составот на комисијата за награди и признанија „Службен весник на 
РМ“ бр. 109/05 од 14.12.2005 год.. 

ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 
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2. Правилник за начинот и постапката на обезбедување пристап до информациите во врска со 
животата средина „Службен весник на РМ“ бр. 93/07 од 26.07.2007 год. 

1. Одлука за објавување на листа на субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат 
информациии за животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 82/07 од 29.06.2007 год.. 

СТРАТЕШКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

5. Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и 
планови и програми од областа на животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 147/08 од 
26.11.2008 год. 

4. Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 
стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на 
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето „Службен весник 
на РМ“ бр. 153/07 од 20.12.2007 год. 

3. Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната средина 
„Службен весник на РМ“ бр. 153/07 од 20.12.2007 год. 

2. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени 
плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и 
здравјето на  луѓето „Службен весник на РМ“ бр. 144/07 од 30.11.2007 год. 

1. Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, програмата и начинот 
на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот за полагање на стручниот испит и 
на надоместокот за воспоставување и одржување на листата на експерти за стратегиска оцена 
на животната средина и начинот на стекнување и губење на статусот на експерт за стратегиска 
оцена на животната средина, као и начинот и постапката за вклучување и исклучување од 
листата на експерти „Службен весник на РМ“ бр. 129/07 од 24.10.2007 год.. 

ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА 

14. Правилник за формата и содржината на елаборатот  за заштита на животната средина, 
согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и 
согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат 
правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на 
регистарот за одобрени елаборати „Службен весник на РМ“ бр. 44/2013 од 22.03.2013 год. 

13. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со кое 
се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот „Службен весник на 
РМ“ бр. 130/11 од 26.09.2011 год. 

12. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со кое 
се одобрува или со кое не се одобрува елаборатот „Службен весник на РМ“ бр. 130/11 
од 26.09.2011 год. 

11. Правилник за видовите и висината на трошоците за спроведување на постапката за 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува инвеститорот 
„Службен весник на РМ“ бр. 116/09 од 22.09.2009 год. 
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10. Уредба за изменување и дополнување на уредбата за определување на проектите 
и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за 
оцена на влијанието врз животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 109/09 од 02.09.2009 
год. 

9. Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат а за чие 
одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната 
средина „Службен весник на РМ“ бр. 80/09 од 26.06.2009 год. 

8. Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие 
одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на Градот Скопје и 
градоначалникот на општините во Градот Скопје „Службен весник на РМ“ бр. 80/09 од 
26.06.2009 год. 

7. Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, програмата и начинот 
на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот за полагање на стручниот испит и 
надоместокот за воспоставување и одржување на листата на експерти и начинот на 
стекнување и губење на статус на експерт за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина, како и начинот и постапката за вклучување и исклучување од листата на експерти 
„Службен весник на РМ“ бр. 93/07 од 26.07.2007 год. 

6. Правилник за содржината на извештајот за состојбата на животната средина „Службен 
весник на РМ“ бр. 35/06 од 23.03.2006 год. 

5. Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за 
изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 33/06 од 20.03.2006 год. 

4. Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 33/06 од 
20.03.2006 год. 

3. Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за 
соодветноста на студијата за оцена на проектот врз животната средина, како и постапката за 
овластување на лицата од листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина, 
кои ќе го изготват извештајот „Службен весник на РМ“ бр. 33/06 од 20.03.2006 год. 

2. Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за  спроведување 
на проект, на  ешението за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на 
извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, 
како и начин на консултирање на јавноста „Службен весник на РМ“ бр. 33/06 од 20.03.2006 
год. 

1. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува 
потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина 
„Службен весник на РМ“ бр. 74/05 од 05.09.2005 год.. 

ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУВАЊЕТО 
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14. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата 
односно недонесување на решение со кое се издава Б – интегрирана еколошка дозвола, 
односно решение со кое се одбива барањето за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола 
„Службен весник на РМ“ бр. 131/11 од 28.09.2011 год. 

13. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата 
односно недонесување на решение со кое се издава А – интегрирана еколошка дозвола, 
односно решени со кое се одбива барањето за издавање на А – интегрирана еколошка дозвола 
„Службен весник на РМ“ бр. 130/11 од 26.09.2011 год. 

12. Правилник за супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на 
емисија во А -интегрираната еколошка дозвола „Службен весник на РМ“ бр. 72/10 од 
27.05.2010 год. 

11. Уредба за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за А-интегрирана еколошка дозвола „Службен весник на РМ“ бр. 64/10 
од 10.05.2010 год. 

10. Уредба за изменување и дополнување на уредбата за висината на надоместокот кој треба 
да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана 
еколошка дозвола „Службен весник на РМ“ бр. 64/10 од 10.05.2010 год. 

9. Правилник за опасните супстанции, гранични вредности (прагови) за присуство на 
опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна „Службен весник на РМ“ бр. 25/10 од 19.02.2010 год. 

8. Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, 
како и начинот на нивното одобрување „Службен весник на РМ“ бр. 50/09 од 15.04.2009 год. 

7. Уредба за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола „Службен весник на РМ“ бр. 117/07 
од 01.10.2007 год. 

6. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за кои се издава дозола за усогласување со оперативен план „Службен весник на 
РМ“ бр. 117/07 од 01.10.2007 год. 

5. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнат членовите на научно-
техничката комисија за најдобри достапни техники „Службен весник на РМ“ бр. 71/06 од 
08.06.2006 год. 

4. Правилник за постапката за издавање дозвола за усогласување со оперативен план 
„Службен весник на РМ“ бр. 04/06 од 13.01.2006 год. 

3. Правилник за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола „Службен весник 
на РМ“ бр. 04/06 од 13.01.2006 год. 

2. Правилник за постапката за добивање А-интегрирана еколошка дозвола „Службен весник 
на РМ“ бр. 04/06 од 13.01.2006 год. 
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1. Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана 
еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред 
за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план „Службен весник 
на РМ“ бр. 89/05 од 21.10.2005 год. 

ИНДУСТРИСКИ НЕСРЕЌИ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК 

2. Правилник за опасните супстанции, граничните вредности (прагови) за присуство на 
опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна „Службен весник на РМ“ бр. 25/10 од 19.02.2010 год. 

1. Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, 
како и начинот на нивното одобрување „Службен весник на РМ“ бр. 50/09 од 15.04.2009 год.. 

ПРЕКРШОЦИ 

2. Правилник за формата и содржината на поканата за наплата на глобата во мандатна 
постапка „Службен весник на РМ“ бр. 16/09 од 04.02.2009 год. 

1. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените 
санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до 
информации кои се содржани во евиденцијата „Службен весник на РМ“ бр. 144/08 од 
18.11.2008 год. 

КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ 

Усвоените подзаконски акти10 на законот за квалитет на амбиентен воздух: 
• Уредба 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 (Службен весник на РМ бр. 50/05, Службен весник на РМ бр.4/13, 
Службен весник на РМ бр. 183/17), со која се дефинираат стандардите за следните 
загадувачки супстанци: сулфур диоксид, азот диоксид, бензен, јаглерод моноксид, 
PM10, PM2.5, тешките метали (Pb, As, Cd, Ni), Бензо(a)пирен и озон. 

• Со Правилникот за критериумите методологијата и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 169/13) се дефинираат 
горните и долните прагови за загадувачките супстанци, методите за оценување на 
квалитетот на воздухот, како и критериумите за собирање и пресметување на 
статистички параметри. 

• Во Правилникот за содржината и начинот на преносот на податоците и информациите 
за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник 
на РМ бр. 138/09) се дефинира начинот на информирање на граѓаните и видовите на 
извештаи во кои се презентира состојбата со квалитетот на воздухот.  

• Правилникот за методологијата за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух (Службен весник на РМ бр. 138/09) ги дефинира референтните методи за 
мерење на концентрациите на загадувачките супстанци, критериумите за одредување 

 
 
10 Усвоено законодавство: Министерство за животна средина и просторно планирање 
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на микро и макро локациите на мерните места, како и минималниот број на мерните 
места во секоја зона/агломерација.  

• Во Правилникот за поблиските услови за вршење на определени видови стручни 
работи, во поглед на опремата, уредите, инструментите и соодветните деловни 
простории кои треба да ги исполнуваат субјектите кои вршат определени стручни 
работи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ 
бр. 69/11) детално се опишани условите кои треба да ги исполнуваат акредитираните 
лаборатории за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух. 

Правилници кои за регулирање на испуштањето на емисии на загадувачките супстанци во 
воздухот: 

• Правилник за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење 
на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012), во кој се опишани 
стандардите за мерење на емисии во воздухот. За овој правилник подготвено 
е упатство во кое во рамки на 10 поглавја се опишани општите аспекти на мерењата на 
емисиите во воздухот од стационарни извори со тоа што прецизирањето се врши со 
користење на дадените МКС EN и ISO стандарди наведени во него. 

• Правилник за формата и содржината на обрасците на доставување на податоците од 
емисиите во амбиентниот воздух од стационарните извори, начинот и временскиот 
период на доставување на податоци согласно со капацитетот на инсталацијата како и 
содржината и начинот на водење на дневникот на емисии во амбиентниот воздух (Сл. 
Весник на РМ  бр. 79/2011). Во овој правилник се дефинирани формулари преку кои 
операторите на инсталациите ги доставуваат резултатите од мерењата на емисии во 
воздухот до МЖСПП. Со испраќање на овие податоци, операторите ја регулираат и 
обврската за испраќање на податоци согласно Правилник за формата, методологијата 
и начинот на водење и одржување катастар на загадувачи и загадувачки супстанци во 
воздухот (Службен весник на РМ бр. 92/10) 

• Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на 
загадувачки супстанции во отпадните гасови. Гранични вредности на емисија 
пропишани со овој правилник се применуваат за сите инсталации, освен ако со ДУОП 
или ИЕД, издадени согласно Законот за животна средина, за поединечен стационарен 
извор, односно за поединечна загадувачка супстанца не е утврдена поинаква гранична 
вредност за емисија. За правилникот подготвено е Упатство кое  претставува 
практичен водич или прирачник за корисниците. 

• Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на 
загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, 
како и за други податоци потребни за доставување на програмата за мониторинг на 
воздухот на Европа (ЕМЕП) (Сл. Весник на РМ бр. 142/2007). Врз основа на 
методологијата, наведена во овој Правилник, се изготвува национален инвентар за 
нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за 
сите видови дејности во Република Македонија, кој се испраќа до Обединетите нации 
согласно Конвенцијата за прекуграничен пренос на аерзагадување и Европската 
агенција за животна средина. 

• Правилник за количините на горните граници-плафоните на емисиите на загадувачките 
супстанции со цел утврдување на проекции за одреден временски период кои се 
однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции 
на годишно ниво („Службен весник на РМ“ бр. 2/10 од 08.01.2010 год.). Во овој 
правилник се внесени горните граници – плафони за NOx, NH3, SO2 и NMVOC. 
Вкупните количини на емисии на овие загадувачки супстанци пресметани согласно 
методологијата наведена во претходниот правилник не треба да ги надминуваат 
горните граници – плафони. 
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КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 

Во однос на вклучување на климатските промени во секторски политики, евидентен е 
напредокот (особено во последните години) преку 26 стратешки документи, акциски планови 
и програми кои содржат аспекти/акции/препораки поврзани со климатските промени во 
следниве области: 
 Енергија 

o Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 
(2019) (Службен весник на РСМ бр. 25/20 од 05.02.2020 год.) 

o Национален Акциски План за Енергија и Клима (се очекува да биде усвоен во 2022 
година) 

 Енергетска сиромаштија 
o Програма за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2020 година (Службен 

весник на РСМ бр.13 од 17.01.2020) 
 Енергетски биланси 

o Програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година 
 Енергетска ефикасност 

o Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Северна 
Македонија до 2020 (2010) 

o Третиот акциски план за енергетската ефикасност (EEAP) на Република 
Македонија (2016-2018) 

 Обновливи извори на енергија 
o Стратегијата за искористувањето на обновливи извори на енергија во Република 

Северна Македонија до 2020 (2010), 
o Програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од 

повластени производители кои користат премија за 2019 (2019) 
 Индустрија 

o Индустриска стратегија на Република Македoнија 2018-2027, со акциски план 
 Отпад 

o Национален план за управување со отпад на Република Македонија 2020 – 2026 
(Нацрт документ за консултација)  

 Транспорт 
o Национална транспортна Стратегија 2018-2030 (2018) 

 Земјоделство 
o Национална стратегија за земјоделство и рурален развој (2021-2027) 
o Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 

година (2014) 
o Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 

2018-2022 година (2018) 
 Регионален развој 

o Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 

 Зелени работни места 
o Врз основа за заклучоците од 59-та Седница на Владата на РСМ за развивање 

на младински политики, формирана е работна група за поврзување на 
„зелените“ работни места со младинската невработеност. Промоција на зелени 
работни места вметнато во Стратешкиот план на МЖСПП за период 2020-
2022   
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o Потенцијал за отворање на нови зелени работни места според Сценаријата за 
ублажување на климатските промени (2020) 

 Воздух 
o Национален план за заштита на амбиенталниот воздух во РМ (2012) 
o План за чист воздух - намалување на аерозагадувањето. Стратешка програма на 

Владата (2019)   
 Родовата еднаквост 

o Нацрт верзија на Националната стратегија за родова еднаквост (2021-2026) 
o Нацрт национален Акциски план за вклучување на родовиот аспект во 

климатските промени (2019) 
 Здравство 

o Акционен план за превенирање на штетните влијанија и последиците од 
студеното време и студените бранови врз здравјето на населението во РМ (2012) 

o Акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз 
здравјето на населението во РМ (2011) 

 Природа 
o Национална стратегија за заштита на природата 2017 - 2027 
o Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2018-2023 

 Агенда 2030 и Целите за одржлив развој 
o Доброволен Национален Преглед (2020) 

 

 БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ 

Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план (2018-2023) е заснована 
на упатствата на Конвенцијата за биолошка разновидност за спроведување на глобално 
поставените цели од Аичи. Стратегијата идентификува 19 национални цели за биолошка 
разновидност, групирани во 4 стратешки цели и седумте начела за заштита на природата: 
1) надминување на основните причини за загуба на биолошката разновидност преку нејзино 
интегрирање во целото општество, 
2) намалување на директните и индиректните притисоци врз биолошката разновидност, 
3) подобрување на статусот на биолошката разновидност преку зачувување на екосистемите, 
видовите и генетската разновидност заради зголемување на придобивките од биолошката 
разновидност и екосистемските услуги и 
4) подобрување на знаењето и достапноста на сите релевантни информации во врска со 
биолошката разновидност.  

Седумте начела за заштита на природата, кои се дефинирани во член 7 од Законот за заштита 
на природата, се вклопени во стратешките начела според кои треба да се раководат сите 
засегнати страни при спроведување на оваа Стратегија. 
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Анекс 4. Прашања за визионерските работилници 

Животна средина, климатски промени и живеалишта -  визија 
• Вест на денот: Срните го окупираа Маврово 
• Вест на годината: Не е забележано пречекорување на максималните вредности на 

PM10 во последните 15 години 
• Како да не стане прежежок животот во Скопје во 2042 ако го имаме во предвид 

трендот на постојан раст на температурите? 
• Како заштитените подрачја да бидат навистина заштитени и јаглеродно неутрални? 
• Како да пливаме со пастрмките во Охридско езеро? 
• Како да ги истребиме црвените листи? 
• Како да избегнеме топлотни бранови кои траат по 2 месеци? 
• Како да стасаме до 20% заштетни подрачја? 
• Како да ги истребиме црвените листи? 
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