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Основна функција на Центарот

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

• Спроведување на ИТ Стратегија, 
обезбедување техничка поддршка за
вработените и одржување на
информатичкиот систем на МЖСПП

• Известување кон домашни и меѓународни
тела: Влада на РМ, министерства и
институции, EEA, UNECE, EUROSTAT, СЗО.



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
Редовно одржување и
сервисирање на мерните
инструменти и останатата
опрема од 15 Автоматски
мониторинг станици



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)



Вода
• 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



БУЧАВА

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 - 7 мерни места
Кичево - 7 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



ОТПАД
Собирање, обработка и презентирање на податоци за управување со отпадот во РМ; изготвување
извештаи за информирање на јавноста и органите надлежни за донесување одлуки и креирање политики; 
доставување податоци за управувањето со отпадот во РМ до релевантни меѓународни организации; 
учество во изготвување на законска регулатива од областа на отпадот.

• Учество во работната подгрупа за отпад Ц22, формирана од Секторот за европска интеграција со цел
изготвување на подзаконските акти во областа на управувањето со отпадот во процесот на хармонизација
на законодавството на РМ со законодавството на ЕУ. Со новата законска регулатива хармонизирана со
Европската во делот на мониторинг и информативен систем , сите субјекти кои управуваат со неопасен
отпад треба да водат дневна евиденција и даваат годишен извештај до општините, кои ги обработуваат
податоците за неопасен отпад и ги испраќаат до МЖСПП како годишен извештај, податоците за опасен
отпад субјектите треба да водат дневна евиденција ги испраќаат еднаш годишно до МЖСПП кое ќе ги
обработува, тој систем трба да се имплементира во Македонија врз основа на искуства на успешни
примери од земји на ЕУ.

• Учество во работата на групата одговорна за ревизија на Катастарот на загадувачи со отпадни води
и цврст отпад во соработка со изготвувачот, Градежен институт „Македонија“и негово користење во
изготвување извештаи по барање на различни субјекти.

Активна соработка со Европската Агенција за Животна Средина (ЕЕА), UNEP/GRID Arendal и други
меѓународни институции

• Презентирање на состојбата со собирање на податоци за отпадот во РМ на Работилницата одржана во мај
2006 год. во Загреб, во организација на ЕЕА, а на која учествуваа петте земји од Западен Балкан;

• По барање на Топик центарот за отпад и проток на материјали за успешно спроведена иницијатива
(Success story) во областа на управувањето со отпадот во РМ, испраќање на финални извештаи за
изготвување на подготвителни материјали за Белградскиот Самит; 

• Активна соработка со SIDA -Шведска интернационална агенција за соработка и развој , Шведската
агенција за статистика, обука на методологија за собирање на податоци и нивна правилна обработка во
сферата на отпад во содејство со Државниот Завод за Статистика на Р.Македонија. Состаноци на повеќе
наврати во МЖСПП и ДЗС, студиска посета на Стокхолм – Шведска на крај на Август.

• Активна соработка со Бугарската Агенција за Животна Средина која понуди помош, после Министерската
средба во Софија, во обука на кадри на работилници за сите медиуми па така и за Отпад.



Почва
1. Собирање и обработка на податоци за почвата како медиум на животната

средина и земјоделието во Република Македонија
Собирање на податоци и инфирмации, од надлежните установи и институции
кои вршат мониторинг и разни други истражувања на почвата како медиум на
животната средина, и земјоделските и други производи кои се во непосредна
интеракција со почвата (Централна лабораторија за животна средина, 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Републички завод
за зравствена заштита на Р. Македонија, Завод за здравствена заштита во
Велес, Земјоделски институт-Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна, 
Хидро систем Злетовица, поедини истражувачи и експерти во
погоренаведената област). 
Обработка на податоците, како и следење на добиените податоци и трендови
во Република Македонија.
Редовно информирање и презентирање на добиените податоци пред јавноста и
соодветни институции, како и достава на податоци на нивно барање на правни
и приватни субјекти и лица за почвата и производите кои се во непосредна
интеракција со почвата како медиум на животната средина. 

2. Учество во работни групи и проекти

3.   Изработка на извештаи



Web 2006
• 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;

• Дизајнирање на нови линкови, банери и
layout;

• Стратегии (мониторинг, 
управување со податоци, 
комуникација и подигање на
јавната свест) ;
• Закони, подзаконски акти, 
правилници ;
• Активности на МЖСПП ;
• Проекти ; 
• Настани ;
• Кампањи.
•Преглед на официјалната
e-mail адреса на Министерството
infoeko@moepp.gov.mk



IT 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 ЕЕА

Известување до Тематските центри за: 
воздух (емисии, квалитет и климатски
промени), вода (квалитет и кванитет 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/EIONET



Македонска CIRCA



Извештаи

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 за 2005
Месечни извештаи со податоците од
Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на воздух
Подготовка на брошура за индикатори
за животната средина



Проекти

Континуирано учество и подготовка на актите во склоп на
барањата на СЕП
Работни активности поврзани со компонентата M6
“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
Учество во Проектот за развој на статистиката на животната
средина во земјите од Западен Балкан, кој е финансиран од
SIDA

• Проект Студија за развивање на капацитетите за управување со
загадувањето поврзано со рударството во Република
Македонија (JICA, Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство).



GLOBE 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

• Интерен проект на Македонскиот Информативен Центар за
Животна Средина и Централната Лабораторија за Животна
Средина, формулиран како прелиминарни истражувања на
одредени загадувачки супстанции во почвата, пред се на тешките
метали и пестицидите, во непосредна околина на одредени
индустриски комплекси дефинирани како жешки точки во Република
Македонија.

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

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

• Прелиминарни 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
плеќи


