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ВОЗДУХ



Емисии во воздухот

• Прибирање обработка и анализа на податоци за емисии во
воздухот (секој месец се доставувааt податоци од ОКТА,у ( ј у
УСЈЕ, РЕК-Битола и други,како и мерења од централната
лабораторија на повеќе деловни субјекти)

• Обработка на податоци од три сектори (производство нaОбработка на податоци од три сектори (производство нa
електрична енергија, индустриски и производни процеси),
корегирање и вградување во табелите за Известување по
EMEP/CORINAIR за 2007 годинаEMEP/CORINAIR за 2007 година.

• Во тек е подготовка на новиот циклус на инвентаризација
по CORINAIR методологија за 2009 a известувањетој у
сеоднесува за 2008 година

• Aктивностите кои произлегуваат од Конвенцијата за
прекуграничен пренос на аерозагадувањето ипрекуграничен пренос на аерозагадувањето и
прегледување на пристигнатите материјали-извештаи од
работењето на поедини експертски групи (работна група
ревизија и преглед за инвентаризација за моделирањеревизија и преглед, за инвентаризација, за моделирање,
за тешки метали, за техно-економски аспекти на
загадувањето) на извршното тело на Конвенцијата.



Емисии во воздухотЕмисии во воздухот

Во МИЦЖС се врши прибирање, обработка и анализа на
податоци за емисии во воздухот (Како од природни
извори така и антропогени извори, односно од

јпроизводство на енергија, согорување на горива,
индустрија и сообраќај) по поедини загадувачки
супстанции, SO2, NOx, CO, суспендирани честици
(прав) од повеќе деловни субјекти(прав) од повеќе деловни субјекти.

Во текот на 2009 година се добиени:

месечни извештаи за емисиите од ОКТА, УСЈЕ,
РЕК-Битола Топлификационите станици:РЕК Битола, Топлификационите станици:
(Топлификацја-Скоје, Битола ), ЕСМ, мерења
од централната лабораторија и мерења од
инспекциски надзор на повеќе деловни субјектиц д р д у ј



Прибирање на податоци за емисијаПрибирање на податоци за емисија

податоци од
извори на
загадување
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ETC-ACC

податоци од
 

ду

прибирање и обработка 
на податоците за емисии LRTAPстатистички 
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во воздух  - МИЦЖС LRTAP

EMEP

drugi 
institucii

во РМ

податоци од 
институции 
кои мератр
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Известување
• Известување  кон ЕЕА/ETC-ACC, во однос на 
барањата на конвенцијата CLRTAP и протоколот барањата на конвенцијата CLRTAP и протоколот 
EMEP,  континуирано започнато во 1998 година

• Известување во однос на барањата на UNFCCC, е  
започнато во 2003 со подготовка на инвентаротзапочнато во 2003 – со подготовка на инвентарот
за GHG во првата комуникација за климатски 
промени и во 2006 и 2007 со подготовка на 
инвентарот за GHG во втората комуникација за инвентарот за GHG во втората комуникација за 
климатски промени

Барани 
информации За период Година на испраќање Начин на испраѓање

AE-1: CLRTAP data
1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 

2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 

Air 
Emissions

2005,2006,2007 2007,2008,2009 e-mail, CDR (2004)

AE-1b: NEC data

AE-2: UNFCCC data 2003, 
2005 2006 2007 2006  2007 2008 2009 e-mail  CDR (2004)2005,2006,2007 2006, 2007,2008,2009 e mail, CDR (2004)

AE-2b: EU GHG data



Законска регулатива за воздухот

• Подготовка на дополнувања и измeни на
законот за квалитет на амбиентниот воздух

• Подготвка на дополнувања и измeни на
подзаконски акти од областа на квалитетот
на амбиентниот воздух:

б       • Уредба за гранични вредности и прагови 
на алармирање на поедини загадувачки 
с ст нци ( тст о)супстанци (упатство)

• Правилник за критериумите, методите и 
постапките за оценување на амбиентниот постапките за оценување на амбиентниот 
воздух



Законска регулатива за воздух

У      Усвоени се следнитеправилници за начинот 
и формата и содржината на:

• Национален план за заштита на амбиентен 
воздух;

• Програма за подобрување на квалитетот на 
амбиентниот воздух на ниво на ЕЛС;ду ;

• Акционен план за заштита на амбиентниот 
воздухвоздух.



Законска регулатива за воздух
У   Усвоени се и
• Правилникот за методологија на мониторинг на 

  б  квалитет на амбиентен воздух;
• Правилникот за содржината и начинот на пренос 

    б   на податоците информациите за состојбите во 
управувањето со квалитетот на на амбиентниот 
воздух.

Подготвена е првична драфт везија за
• Правилникот за гранични вредности на емисии 

од стационарни извори
Во меѓуресорска консулатација е 
• Правилникот за утврдување на количините на р у р у

горните граници на поедини загадувачки 
супстанци



Квалитет на воздухоту

• Прибирање обработка и анализа на податоци заПрибирање, обработка и анализа на податоци за
квалитет на амбиентниот воздух добиени од
Заводите за здравствена заштита, од УХМР, од
поединечни извори на емисија кои го следат
квалитетот на воздухот (ОКТА; РЕК Битола, и
мерења од централната лабораторија)мерења од централната лабораторија)

• Редовно верификација и валидација на податоците
од Државниот автоматски мониторинг систем заод Државниот автоматски мониторинг систем за
квалитет на амбиентниот воздух.



Квалитет на воздухот
И

Квалитет на воздухот
Известување

С ј         • Секоја година во октомври податоците за квалитет на 
воздух се испраќаат до ЕЕА (Европската агенција за 
животна средина) - Европскиот тематски центар за 

      DE (D  
р ) р р

воздух и климатски промени во формат DEM (Data 
Exchange Modulе) во базата на податоци (AIRBASE)

• Посебно се обработуваат податоците за озон  од • Посебно се обработуваат податоците за озон, од 
април до септември и се испраќаат до ЕЕА -
Европскиот тематски центар за воздух и климатски 
промени  според Директивата 2002/3/ЕC за озонот во промени, според Директивата 2002/3/ЕC за озонот во 
амбиентниот воздух 



Државен автоматски систем за квалитет 
на воздухна воздух

Мониторинг системот се состои од:
• 15 мониторинг станици  15 мониторинг станици, 
• 6 нисковолуменски и 4 високоволуменски семплери кои служат за 
одредување на концентрацијата на суспендирани честички со 
големина до 10 микрометри, и тешки метали во воздухд р р , ду

• калибрациона лабораторија

Редовно одржување на мониторинг системот:Редовно одржување на мониторинг системот:
• 360 редовни одржувања на мониторинг станиците и
• 48 вонредни сервисирања. 

При редовните одржувања на мониторинг станиците се врши:
• промена на филтри и чистење на мрежичките од сите анализатори, 
• мануелна калибрација во две точки на анализаторите во станиците• мануелна калибрација во две точки на анализаторите во станиците,
• нивно подесување и проверка на боците со калибрационен гас, 
• испуштање на кондензираната вода од калибраторот и компресорот, 
• замена на неисправните делови како и нивна поправка, замена на неисправните делови како и нивна поправка, 
• проверка на софтверот и негово подесување, 
• проверка на  системот за климатизација и подесување на внатрешната 
температура.



Калибрациона лабораторија

Во К бр ц он  бор ор ј   рш н  н  но :Во Калибрационата лабораторија се извршени следните активности:

• Калибрација на еталонските анализатори со примарниот статички 
калибрационен систем од Калибрационата лабораторија (работа со 
калибрациони гасни смеши со висока чистота, работа со Static Injection 
System и со Дигестор), 2(два) пати годишно;

• Калибрација на анализаторите од Автоматските мониторинг станици во 
повеќе точки со секундарниот динамички калибрационен систем од 
Калибрационата лабораторија (работа со Dinamic Calibration System), 2(два) 
пати годишно и после секој извршен сервис на инструментите,

• Одредување на степен на корелација помеѓу примарниот статички 
калибрационен систем и секундарниот динамички калибрационен систем;

• Анализа на податоците добиени од калибрацијата на мерните инструменти;
• Процес на калибрација на анализаторите со Gas Transfer Standard

(употреба на гасни смеши со ниска и точно одредена концентрација);(употреба на гасни смеши со ниска и точно одредена концентрација);
• Одредување на степен на корелација помеѓу примарниот статички 

калибрационен систем и калибрацијата со Gas Transfer Standard;
• Процес на калибрација на анализаторите со Field Calibrator;• Процес на калибрација на анализаторите со Field Calibrator;
• Одредување на степен на корелација помеѓу примарниот статички 

калибрационен систем и калибрацијата со Field Calibrator.



Административно технички работи 

• Изготвување на Оперативна годишна програма за работа на ДАМСКВ
• Годишна листа на резервни делови потребни за работа на државниот 

автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух и калибрациона автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух и калибрациона 
лабораторија

• Годишна листа на неопходни гасни смеши за калибрација за потребите 
на ДАМСКВ и калибрационата лабораторијар р р ј

• Спецификација за годишно осигурување на системот
• Годишен план за одржување и сервисирање на државниот автоматски 

мониторинг систем за квалитет на воздух
И     ј    б• Изготвување на пасош за секоја мониторинг станица посебно

• Редовно сервисирање и одржување на теренското возило LAND ROVER 
DEFENDER

Обуки

• Учество на работилница за интеркомпаративни мерења на неоргански Учество на работилница за интеркомпаративни мерења на неоргански 
загадувачки супстанции бво воздухот  во Ланген, Германија

• Учество на работилница за воспоставување на процедури за 
обезбедување и контрола на податоците за квалитет на воздух во Испра, 
ИталијаИталија



Мониторинг 
станицистаници



К б  Калибрациона 
лабораторијалабораторија



Подготвена е 
Прелиминарна оценка 

на квалитетот на 
воздухот во Република 

Македонија

1 Една агломерација и три зони1.Една агломерација и три зони

2.Една агломерација и две зони

Врз основа на бројот на зоните 
ќе се ревидираат мониторинг 
станиците



TWINING



Твининг (IPA 2008) - Зајакнување на 
институционалните капацитети на централно и институционалните капацитети на централно и 

локално ниво во областа на управување со воздухот

Проектот се однесуваат на понатамошна хармонизација
на подзаконски акти од областа на воздухот, зајакнување
на капацитетите за моделирање и симулација на
квалитетот на воздухот, подготовка на програми за
заштита на воздухот спроведување на QA/QC процедуризаштита на воздухот, спроведување на QA/QC процедури
во управување со кавлитетот на возухот, развој на
националниот информативен систем за воздух.ц ф р ду .

Досега преземени активности:
П       б   • Подготвено е проектно фише и предлог буџет за 
проектот по активности

• Во тек е процедура за избор на Твининг партнер• Во тек е процедура за избор на Твининг партнер



CLRTAP Холандски проектCLRTAP- Холандски проект
Во тек е проект за ратификација на р р ф ј
протоколите: за тешки метали, POPs, и 
Гутенбершки протокол кон Конвенцијат за у р р ј
прекуграничен пренос на аерозагадување

• Потпишан е Меморандум на разбирање за 
прва фазапрва фаза

• Во тек е подготовка на Нацинални акциони 
  ј   планови за ратификација и 

имплементација на протоколите



ВОДАД



ВодаВода

Редовно собирање  обработка и презентирање на • Редовно собирање, обработка и презентирање на 
податоците од мониторинг мрежите за води при 
УХМР, ХБЗ, ЈП Водовод и Канализација, РЗЗЗ, 
инсталации со самомониторирање  податоци од ЦЛ инсталации со самомониторирање, податоци од ЦЛ 
при  МЖСПП и др. податоци од наши истражувања

ИИзвестување

• Собирање, обработка и  доставување на податоци за Собирање, обработка и  доставување на податоци за 
реки, езера, подземни води и квантитет согласно 
WISE методологијата до EEA/W Топик Центар за 
вода, до РГ мониторинг и проценка при Хелсиншката 

ѓ
р р р

Конвенција и др. Меѓународни организации



БУЧАВА



Бучава

Следење на промените во областа на• Следење на промените во областа на
регулативата за бучава и препораките за
подготовка на стратешки карти од страна наподготовка на стратешки карти од страна на
ЕУ
М• Мислење на нацрт текст на подзаконските
акти кои се во подготовка



ОТПАДОТПАД



Отпад

• Собирање и обработка на информации и податоци
за одрдени видови на отпад и управување сор у р у
истиот:

– Општини и комунални претпријатија (неопасен отпад)
– Медицински установи (медицински отпад)д ц у ( д ц д)
– Правни и физички лица кои управуваат со отпад (опасен 
отпад)

– Увоз-извоз на отпадд
– Легални и диви депонии

• Изработка на популарна брошура-Организација на
информативен систем за управување со отпадинформативен систем за управување со отпад.

• Учество во изработка на подзаконски акт од
областа на отпадот, како и давање на мислења за
одреден з кони од ист т обл стодреден закони од истата област.

• Проучување на одредени публикации и пишување
на студии и анализи (со тема во областа на отпадот иу (
одржлива продукција и консумација).



ПОЧВА



Почва
• Собирање и обработка на податоци и 

информации за присуството на контаминeнти 
     ј ј
ф р р у

во почвата и можностите за ремедијација:
• во непосредна близина на рудникот Бучим, како и 

индустриските комплекси Макстил, Злетово-Велес, 
С  О )Силмак, Охис).

• седиментна прашина мерена во близина на индустриски 
комплекси.

П        • Подготовка и учество со соодветен труд и 
презентација на интернационална конференција 
за деградација на почвите (Рига 2009).р ј

• Проучување на одредени публикации (со тематика 
за почвата).

• Проучување на барањата од ЕЕА за Проучување на барањата од ЕЕА за 
известување за деградација на почвата, 
разгледување на реалните можности за 
исполнување на барањата и контакт со исполнување на барањата и контакт со 
експерти во истата област.





GLOBE Програма

• Набавка и дистрибуција на хемикалии и инструменти
• Подготовка на годишна конференција на GLOBEПодготовка на годишна конференција на GLOBE

национални координатори која ќе се одржи во Охрид 
од 02 – 06.06.2010 година

• Ажурирање на веб страницата за GLOBE Програмата 
• Подготовка на брошура за активностите на Програмата
• Ажурирање на податоците за училиштата на 

централниот GLOBE сервер
• Учество на организационен состанок во Прага за 

подготовка на конференцијата која ќе се одржи во 
ОхридОхрид



SOER 2010
• Изработка на делот Ц од СОЕР 2010 за Република Македонија, 

подготвени и доставени се следните документи:подготвени и доставени се следните документи:
- Прва фаза 

– првиот нацрт на делот за различност на земјата во однос на 
останатите земји а останатите земји
- воздух и вода

- Втора фаза - Втора фаза 
- биодиверзитет и земјина покривка. 

- Трета фаза р ф
- управување со отпад и климатски промени
- флексибилност

- Ревизија на првиот нацрт на деловите подготвени во прва фаза 
и подготовка на втор нацрти подготовка на втор нацрт



Извештаи за состојбата на животната средина

• Изработка на дневни извештаи за среднодневната 
концентрација на параметрите за квалитет на ц р ц ј р р
воздухот кои се мерат во Автоматските 
Мониторинг станици за квалитет на воздух (се 
испраќаат до Градскиот Центар за Известување и испраќаат до Градскиот Центар за Известување и 
Тревожење и до Државниот Инспекторат за 
животна средина).

• Изработка на месечни извештаи од валидирани 
податоци со среднодневни концентрации на 
параметрите за квалитет на воздух кои се мерат во параметрите за квалитет на воздух кои се мерат во 
Автоматските мониторинг станици за квалитет на 
воздух(се испраќаат до сите општини и 

      здравствени институции во кои има мониторинг 
станица).

• Подготовка на годишен извештај за 2008 за сите• Подготовка на годишен извештај за 2008 за сите
медиуми на животната средина





БРОШУРИ

Подготовка и публикување на  следните брошури:Подготовка и публикување на  следните брошури:

• Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухДржавен автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух
• Прелиминарна проценка на квалитетот на воздухот
• Зони и агломерации во РМ
• Емисија на загадувачки материи во воздухот за 2008 година
• Квалитет на воздух во РМ за 2008 година                      

Организација на информативен ситем за управување со отпад• Организација на информативен ситем за управување со отпад
• Квалитет на водотеците во РМ за 2008 година 
• Хидролошка состојба на водотеците во РМ за 2008 годинаХидролошка состојба на водотеците во РМ за 008 година
• Спроведување на GLOBE програмата во РМ
• CORINE - LandCover Земјина покривка
• Изработка на тематски карти:







EEA –European Environment Agency EEA –European Environment Agency 



ЕЕА/ЕИОНЕТ соработкар
• Активно учество во работата на Европската

агенција за животна средина и на работнитеагенција за животна средина и на работните
состаноци како членови во работните групи за:
– ТЕ – Управувачки комитет
– NFP – Национален координатор
– ETC - Воздух
– ETC - Вода
– ETC LUSI - Бучава

Х– Хемикалии
– ETC - Отпад

ETC LUSI Поч– ETC LUSI - Почва
– ETC - Биолошка разновидност
– СОЕР и известување– СОЕР и известување
– IT и ITTAG



Priority data flow May 2008 – April 2009

2222

1515







Одделение за Катастри и моделирање

прашалници

самомониторирање

Национално
ниво

Информации
 

База на 
Катастри
и регистри

ЦЛ-МЖСПП и др.

С  С Меѓународно 

и извештаи

р р
Статистика, Стопанска
комора, релевантни

министерства

Меѓународно 
ниво

модел

останати

модел



Катастри за отпадни води, цврст и опасен 
отпад и емисии во воздухот на ниво на отпад и емисии во воздухот на ниво на 

Република Македонија

•Одржување и ревидирање на базата на податоци 
          на Катастрите за отпадни води и за цврст и опасен 

отпад и емисии во воздухот на ниво на Република 
М јМакедонија
•Редовни состаноци и следење на работата на 
Т б  б   К     Технолаб  изработувачот на Катастарот и карти на 
емисии и загадувачи на воздухот
Р      б   ГИМ •Редовни состаноци и следење на работата на ГИМ 
изработувачот на Катастарот и карти на отпадни 
води и на цврст и опасен отпадводи и на цврст и опасен отпад





Воздух, вода,Воздух, вода,
бучава, отпад,бучава, отпад,

почвапочвапочва,почва, ……

EE--mailmail
File importFile import

Стд. извештаи
МЖСПП

Central
D t B

File importFile import
Client app.Client app.

……

МЖСПП www
EEA ….

CentralCentral
D t BD t BDataBaseDataBaseDataBase



•• ОбезбедувањеОбезбедување мрежнимрежни сервисисервиси (LAN и WAN) (LAN и WAN) заза•• ОбезбедувањеОбезбедување мрежнимрежни сервисисервиси (LAN и WAN) (LAN и WAN) заза
потребитепотребите нана МЖСППМЖСПП

•• Техничка поддршка и сервиси за вработените на Техничка поддршка и сервиси за вработените на 
   М  (МЖСПП     М  (МЖСПП  СКЈ СКЈ   сите локации на Министерството (МЖСПП, сите локации на Министерството (МЖСПП, СКЈ СКЈ и и 

Централна лабораторија)Централна лабораторија)

•• ОбезбедувањеОбезбедување ee--mail mail сервиссервис зaзa вработенитевработените воводуду рр рр
МЖСПП и МЖСПП и континуираноконтинуирано администрирањеадминистрирање нана ee--
mail mail системотсистемот

•• ЗаштитаЗаштита одод компјутерскикомпјутерски вирусивирусиЗаштитаЗаштита одод компјутерскикомпјутерски вирусивируси



Инсталирање и конфигурирање  на Инсталирање и конфигурирање  на серверска опремасерверска опрема

••ПреконфигурирањеПреконфигурирање нана ActiveActive DirectoryDirectory структуратаструктуратар ф ур рр ф ур р yy ру урру ур
согласносогласно систематизацијатасистематизацијата нана работниработни местаместа вово МЖСППМЖСПП

••КреирањеКреирање нана новинови корисницикорисници нана ИТИТ системотсистемот сосо
доделувањедоделување нана соодветнисоодветни привилегиипривилегии нана пристаппристап

••КонфигурирањеКонфигурирање нана ee--mailmail серверсервер поврзанповрзан вово clustercluster
конфигурацијаконфигурација сосо другдруг mailmail серверсервер

••КонфигурирањеКонфигурирање нана filefile serverserver нана WindowsWindows ServerServer 20032003

••ИнсталирањеИнсталирање ии конфигурирањеконфигурирање нана нованова подобренаподобрена
централнацентрална заштитазаштита одод вирусивируси--PandaPanda AntiAnti VirusVirus,, заштитазаштита

(( titi h k )h k )одод надворешнинадворешни нападинапади ((antianti--hacker),hacker), заштитазаштита одод
””шпионскишпионски”” апликацииапликации ((antianti--spy)spy) ии додо несаканинесакани ее--mailmail
поракипораки ((antianti spam)spam)рр (( p )p )



Одржување на македонскиот Одржување на македонскиот 
    EEA/EIONETEEA/EIONETпортал на портал на EEA/EIONETEEA/EIONET



Партиципација во креирањето Партиципација во креирањето р ц ц ј р рр ц ц ј р р
и функционирањето на web и функционирањето на web 
порталот на Владата на РМ порталот на Владата на РМ р др д
www.uslugi.gov.mkwww.uslugi.gov.mk -- услугите услугите 
на сите Министерства на сите Министерства рр
ориентирани кон граѓаните и ориентирани кон граѓаните и 
деловните субјектиделовните субјектиу ју ј



Дефинирање на 10 бизнис процеси за Дефинирање на 10 бизнис процеси за Дефинирање на 10 бизнис процеси за Дефинирање на 10 бизнис процеси за 
Document Document managamentmanagament systemsystem

Имплементација на првата фаза наИмплементација на првата фаза на EXIM EXIM 
системот за електронска апликација за  системот за електронска апликација за  системот за електронска апликација за  системот за електронска апликација за  
издавање на дозволииздавање на дозволи

Подготовка за втора фаза на Подготовка за втора фаза на EXIM EXIM системотсистемот

Инсталирање на нови дигитални сертификати Инсталирање на нови дигитални сертификати 
за потребите на за потребите на EXIM EXIM системотсистемотза потребите на за потребите на EXIM EXIM системотсистемот



WEB ПОРТАЛ НА МЖСПП
• Секојдневен мониторинг на официјалната e-mail адреса на 
МЖСПП (infoeko@moepp.gov.mk);

• Пабликувани се сите настани организирани во и надвор од 
МЖСПП (подготовка на секој текст за пабликување на web со 
апликацијата webbuilder и обработка на сите фотографии со 
photoshop) – македонски и албанскиphotoshop) – македонски и албански

• Пабликувани по месеци:
– Дневни информации за квалитет на воздухДневни информации за квалитет на воздух
– Соопштенија за јавност

• Поставен - Годишен извештај од обработени податоци за 
    2008     

ј р
квалитетот на животната средина 2008 год. - сортиран и ажуриран 
по области - посебни линкови

•Ажурирани и пабликувани закони и подзаконски акти, студии за Ажурирани и пабликувани закони и подзаконски акти, студии за 
ОВЖС, барања за добивање на дозвола за усогласување со 
оперативен план, стратешки план на МЖСПП 2010-2012, листи на 
експерти за ОВЖС

•Промена на template-от на web порталот со новата адреса и 
контакт телефон на МЖСПП



Националната програма за усвојување на 
правото на Европската унија-НПААправото на Европската унија-НПАА

Работа во:
• Група за хоризонтално законодавство• Група за хоризонтално законодавство
• Група за воздухру у
• Група за вода
Г   б• Група за бучава

• Група за статистикару



Стандардизацијар ј
• Учество и координирање на работата во

Институтот за стандардзиација на РепубликаИнститутот за стандардзиација на Република
Македонија :

– ТК-3 за ISO и CEN стандарди за води
ТК17 O CEN– ТК17 за ISO и CEN стандарди за воздух

– TK 16 Кодирање на имиња на држави и сродни ентитети
– ТК 33 Метрологијар ј

• Учествo во технички превод на наслови на
меѓународни и стандардизирани документи,
подготовка на листа на потребни стандарди одподготовка на листа на потребни стандарди од
областите надвор од предложената листа во
рамките на ЕУ директивите.

• Усвоени 57 меѓународни и Европски стандарди за• Усвоени 57 меѓународни и Европски стандарди за
квалитет на води.

• Усвоени се 22 меѓународни и Европскиу р р
стандарди за емисии во воздухот во рамките на
ТК17



Статистика на животна средина во РМ

Статистика на животна средина во РМ - Активно учество
б б б јво работната група за изработка на публикација за

статистика во животната средина заедно со експерти од
Државниот завод за статистикаДржавниот завод за статистика.

По индикатори подготвена е публикација Статистики воПо индикатори подготвена е публикација Статистики во
животната средина 2009 за следните тематски области:

• Животна средина, Користење на земјиште и земјоделство, 
Биолошка разновидност, Почва, Отпад, Вода, Воздух и 
климатски промени и рибарствоклиматски промени и рибарство



Прогрес мониторинг

В  У      • Воздух - Учество во подготовка на коресподентни 
табели и имплементациони табели за директивите 
(2002/3/ЕЦ, 96/62/ЕЦ, 2004/107/ЕЦ, 2001/80/ЕЦ, ( ЕЦ, ЕЦ, ЕЦ, ЕЦ,
2000/69/ЕЦ ,1999/30/ЕЦ, 2008/50/ЕЦ) 

• Вода – Учество во подготовка на коресподентни 
б    б    табели и имплементациони табели за директивите 

(2000/6/ЕЦ, 91/271/ЕЕЦ, 98/83/ЕЦ, 75/440/ЕЕЦ, 
91/676/ЕЕЦ, 76/160/ЕЕЦ, 76/464/ЕЕЦ, 9 /6 6/ЕЕЦ, 6/ 6 /ЕЕЦ, 6/ 6 /ЕЕЦ,
79/896/ЕЕЦ, 86/280/ЕЕЦ, 91/692/ЕЕЦ, 
80/68/ЕЕЦ, 82/176, 83/513/ЕЕЦ, 84/156/ЕЕЦ, 
84/491/ЕЕЦ)84/491/ЕЕЦ)

• Бучава - Учество во подготовка на коресподентни 
табели и имплементациони табели за основната табели и имплементациони табели за основната 
директива- 2002/49/ЕЦ



ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

• Координација и изработка на годишна програма, р ј р р р
план и буџет за работа на Одделението за 
аналитика и известување 

• Учество во изработката на Стратешкиот план на • Учество во изработката на Стратешкиот план на 
МЖСПП

• Изработка на нова систематизација на Секторот Изработка на нова систематизација на Секторот 
како и мониторинг врз работата на вработените, 
редовни состаноци со вработените и изготвување 
на термин плановина термин планови

• Прегледување и коментирање на документи од 
проекти и законски акти во рамките на МЖСППпроекти и законски акти во рамките на МЖСПП

• Подготовка на информации по барање на владата
и инспекторатот за животна средина



ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

• Изработка на карти со геоориентирани податоци
за сите медиуми на животната средина.д у р д

• Подготовка и дизајнирање на материјалите за 
веб страната на министерството, за Одделението 

    за аналитика и известување. 
• Учество во пописот во МЖСПП;
• Печатење на репрезентативни CD/DVD а и дуги • Печатење на репрезентативни CD/DVD-а и дуги 

мултимедијални материјали, и изработка на 
легитимации за идентификација за вработените ф ј р
во МЖСПП;

• Подготвен финален SEIS Contry report и 
поставен на CIRCA на Европската агенција за поставен на CIRCA на Европската агенција за 
животна средина


