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Основна функција на ЦентаротОсновна функција на Центарот

• прибирање, систематизација, анализа, 
обработка и презентација на специфични
информации за состојбата, квалитетот и
трендовите во животната средина

• спроведувањето на ИТ стратегијата, 
обезбедувањето техничка поддршка и
одржување на информатичкиот систем

• известување кон домашните и меѓународни
тела: Влада на РМ, други министерства и
институции, EEA, UNECE, EUROSTAT, СЗО.



Учество во изготвување на
регулативата за животна средина

Учество во изготвување на
регулативата за животна средина
Предлог Закон за бучава
Уредба за гранични вредности на загадувачки супстанци во
воздухот и прагови на алармирање
Предлог Правилник за оценување на квалитетот на амбиентниот
воздухот
Предлог Правилник за содржина на извештајот на животната
средина
Предлог Листа за објавување и одржување на листа на субјекти кои
поседуваат податоци
Предлог Правилник за обезбедување пристап до информациите во
врска со животната средина
Упатство за воспоставување на национална методологија за
инвентаризација на емисиите согласно Програмата CORINAIR
Предлог Правилник за формата и содржината на обрасците за
известување за постапувањето со отпад



Државен мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух
Државен мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух
Проширување на државниот
мониторинг систем за квалитет
на амбиентен воздух со една
станица за следење на
загадувањето од сообраќајот
поставена во Скопје и една
мобилна станица поставена во
Кавадарци
Редовно одржување и
сервисирање на 15 мониторинг
станици



Државен мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух
Државен мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух

Калибрација на
инструментите во
Калибрациона
лабораторија
Воспоставување на
мрежа од 10 
семплери (6 ниско и
4 високо волуменски
семплери)



ВодаВода
• Хидролошка состојба на водотеците

дневен проток на реките; 
дневен водостој на Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро;
месечен водостој и количина на вештачките езера – акумулации.

• Квалитативна состојба на реките во РМ
месечен физичко-хемиски и биолошки мониторинг на 20 мерни места на реките во
РМ

• Подземни води
месечен мониторинг на нивото и температурата

• Квалитативна состојба на Охридското и Преспанското Езеро и
нивните притоки

месечен физичко-хемиски и биолошки мониторинг на пелагијалот, литоралот и
притоките на Охридското и Преспанското Езеро

• Санитарна исправност на водотеците
месечна микробиолошка и физичко – хемиска анализа

• Хигиенска исправност на водата за пиење
дневна физичко – хемиска и бактериолошка анализа на примероци од вода за
пиење

• Следење на индустриски отпадни води
Централна лабораторија за животна средина
ОКТА и Алкалоид
Катастар на загадувачи за отпадни води



БУЧАВАБУЧАВА

Овластени институции кои вршат мерење и од кои се
прибираат податоци: 
Централна лабораторија за животна средина при Министерството за
животна средина и просторно планирање која врши само инцидентни
мерења најчесто на барање на правни или физички лица.
Републички завод за здравствена заштита при Министерство за
здравство

Скопје - 14 мерни места
Битола - 4 мерни места

Изготвена Оперативна програма за мерење и
следење на нивоата на бучава предизвикана од
моторни возила и авиони

Мерењата ќе се вршат во 14 града во Републиката



ОТПАДОТПАД

Ревизија на Катастарот за цврст отпад
и отпадни води изготвен од ГИМ
Изготвување нови обрасци за
Катастарот за цврст отпад
Обработени и презентирани податоци
за отпад



Web 2005Web 2005
• Дневни и месечни извештаи за

квалитет на амбиентален воздух;

• Годишни извештаи од обработени
податоци за квалитетот на животната
средина (воздух, вода, отпад, бучава);

• Соопштенија од Кабинетот на
Министерот;

• Стратегии (мониторинг, 
управување со податоци, 
комуникација и подигање
на јавната свест) ;
• Закони, подзаконски
акти, правилници ;
• Активности на МЖСПП ;
• Проекти ; 
• Настани ;
• Кампањи.



IT СЕРВИСИIT СЕРВИСИ

• Воспоставена WIRELESS конекција
помеѓу 4 локации на Министерството
во Скопје

• Партиципација во креирањето и
функционирањето на web порталот на
Владата на РМ www.uslugi.gov.mk
кој нуди јавна презентација на услугите
на сите Министерства ориентирани кон
граѓаните и деловните субјекти. 

• Замена на стариот систем на анти-
вирусна заштита со посовремен систем;

• Континуирана администрирање на
системот на сите 4 локации на
Министерството во Скопје



Соработка со ЕЕАСоработка со ЕЕА

Известување до Тематските центри за: 
воздух (емисии, квалитет и климатски
промени), вода (квалитет на површински и
подземни води), природа и биодиверзитет, 
отпад и почва
Учество во проектите на CARDS Regional 
2002 Програм за соработката на
балканските земји со ЕЕА
Учество во работните групи и тела на
Агенцијата (МБ, НФП, експертски групи, ИТ.)



Македонски портал на EEA/EIONETМакедонски портал на EEA/EIONET



Македонска CIRCAМакедонска CIRCA



ИзвештаиИзвештаи

Подготовка на дневни информации
за квалитет на амбиентен воздух за
информирање на јавноста
Одговарање на прашалници од
меѓународните институции (ЕЕА, 
OECD, EUROSTAT, UNEP)

Годишен извештај од обработени
податоци за квалитет на животната
средина
Месечни извештаии со податоците од

Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на воздух



ПроектиПроекти

Континуирано учество и подготовка на актите
во склоп на барањата на СЕП
Работни активности поврзани со
компонентата M6 за Информативен систем
за животна средина и М3 “Прелиминарна
проценка на квалитетот на воздухот и
формирање на зони и агломерации од
проектот” од проектот CARDS 2004
Координација и учество при подготовката на
Катастарот за отпад, отпадни води и емисии
во воздухот



GLOBE 2005GLOBE 2005
Опремување на 9 Глобе училишта
со опрема
Вклучување на 3 нови училишта во
Глобе мрежата
Одржување на меѓународна Глобе
обука, јуни 2005, Берово
Одржувања на национален Глобе
тренинг, ноември 2005, Скопје



Нови активности започнати во
2005 година

Нови активности започнати во
2005 година

• Прелиминарни истражувања во однос на искористување
на почвата

• детерминирање на активности како продуценти на
загадувачки супстанци и квалитативно и квантитативно
детрминирање на загадувачките супстанции

• Процена на големината на контиминираната ареа и
степен на контаминација и безбедносни мерки за
редукција на ризиците

• Преелиминарни анализи на филтри со лебдечки
честички од ниско и високо волуменски семплери за
одредување на концентрациите на тешки метали и
ПМ10 во воздухот



Работата ја понесоа на свои плеќиРаботата ја понесоа на свои плеќи


