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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен 

весник на Република Македонија” број 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и 
просторно планирање во согласност со министерот за здравство и министерот за 
економија донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО И 
ПОДОБРУВАЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготовка на 
Програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на 
амбиентниот воздух.  

 
Член 2 

 Подготовката на Програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на 
квалитетот на амбиентниот воздух (во натамошниот текст: Програма) се состои од : 

1) Идентификување на изворите на загадување и емисиите во воздухот преку 
подготовка на инвентар на емисии; 

2) Подготовка на сценарија за идни емисии од поедини загадувачки супстанции  на 
ниво на поедини општини и градот Скопје; 

3) Подготовка на оценки на квалитетот на воздухот на Република Македонија на 
годишно ниво и 

4) Подготовка на оценка на метеоролошките услови и географските фактори кои што 
можат да имаат влијание врз квалитетот на воздухот, генерално и во кратки временски 
епизоди. 

 
Член 3 

(1) Програмата ги содржи следните информации и податоци:  
1) Лоцирање на прекумерното загадување 
- регион; 
- град (мапа); 
- мерна станица (мапа, географски координати); 
2) Општа информација: 
-вид на зона (град, индустриска или рурална област); 
- проценка на загадената област (km2) и број на населението изложено на загадувањето; 
- климатски податоци; 
- топографски релевантни податоци; 
- информации за видот на целите потребни за безбедност на зоната. 
3) Одговорни компетентни тела 
- имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и имплементацијата на плановите за 

подобрување. 
4) Природа на загадувањето и проценка: 
- следени концентрации во текот на претходните години (пред имплементацијата на 

мерките за подобрување); 
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- измерени концентрации од самиот почеток на проектот; 
- употребени техники за проценка. 
5) Потекло на загадувањето 
-  листа на главните извори на емисии одговорни за загадувањето (мапа); 
-  вкупно емисии од тие извори (тони/годишно); 
-  информации за загадувањето што доаѓа од други региони. 
6) Анализа на ситуацијата 
- детални податоци за факторите кои се одговорни за надминувањата (транспорт, 

вклучувајќи и прекуграничен транспорт, формирање на секундарни загадувачки 
супстанции во атмосферата), и  

-  детални податоци за можните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. 
7) Детали на мерките или проектите за подобрување спроведени пред отпочнување на 

примена на граничните вредности или целните вредности т.е.: 
- локални, регионални, национални и меѓународни мерки; 
- набљудувани ефекти од овие мерки. 
8) етапи на усвоените мерки или проекти со осврт на намалувањето на загадувањето 

следејќи го отпочнувањето на примена на граничните и целните вредности.   
- наведување и опис на сите мерки поставени во проектот; 
- временска табела за имплементација; 
- проценка на планираното подобрување на квалитетот на воздухот и проценка на 

очекуваното време потребно за да се исполнат целите. 
9) Детални податоци на мерките или проектите планирани или испитувани за долг 

временски период. 
10) Листа на публикации, документи, работа итн., користени за дополнување на 

потребните информации. 
(2) Програмата ги содржи обрасците дадени во Упатството за подготовка на плански 

документи за заштита на воздухот (Програми и Акциониот планови) и тоа:  
1) Спецификација за тоа како локациите каде нивоата ги надминуваат граничните 

вредности и маргините на толеранција можат да се спојат во една ситуација на 
надминување; 

2) Општа информација за програмата или акциониот план; 
3) Опис на надминувањето на граничната вредност; 
4) Анализа на причините од надминувањата на граничните вредности во референтната 

година; 
5) Основно ниво на концентрација; 
6) Детални мерки кои не се утврдени со прописите од областа на воздухот; 
7) Можни мерки кои сеуште не се преземени и долгорочни мерки (опционално), и 
8) Кратка содржина на мерките.  
(3) Програмата треба да содржи и информација за резултатите од спроведувањето на 

другите Програми за животна средина кои се утврдени со прописите од областа на 
животната средина.  

(4) Покрај мерките за намалување на загадувањето на воздухот утврдени во член 27 од 
Законот за квалитет на амбиентниот воздух, Програмата ги содржи и следните активности 
и мерки: 

1. намалување на емисиите од сообраќајот: преку рестрикција на сообраќајот за 
одреден тип на автомобили посебно во урбаните средини, управување со протокот на 
сообраќај, ограничување на брзината, подобрување на јавниот транспорт, изградба на 
нови патишта, рестрикција на сообраќај во определени реони, и други мерки. 

2. користење на квалитетни  горива во сообраќајот и индустриските процеси;  
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3. контрола на дифузни извори на емисии, во смисла на пример забрана за палење на 
отворени пожари, рестрикција на домашно греење на дрва, редовно чистење на улици, 
изолација на градби со цел да нема загуба на топлина, подобрување на ефикасноста на 
грејните тела; 

4. намалување на емисии од стационарни извори (индустриските и енергетски 
постројки) како што се, рестриктивен режим за користење на овие извори и воведување на 
најдобри достапни техники, и 

5. други мерки како што се: информирање на вработените, учениците и другиот дел од 
јавноста, вклучување на квалитетот на воздухот во градското планирање, финансиска 
поддршка на технологиите со низок процент на емисии преку помали даноци, 
контиуниран мониторинг на квалитетот на воздухот, изработка на студии за намалување 
на загадувањето и други мерки. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник Република Македонија”. 

 
Број 07-6315/1                         Министер за животна  

22 јули 2009 година             средина и просторно планирање, 
      Скопје                               д-р Неџати Јакупи, с.р.                           
                                                                                         

Министер за економија, Министер за здравство, 
Фатмир Бесими, с.р. Бујар Османи, с.р. 

 


