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Согласно Националната програма за усвојување на правото на 
ЕУ (НПАА):
За о за з е о о а е а За о о за а е а а б е е• Закон за измени и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен 
воздух „Службен весник на РМ“ бр. 92/07;

• Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки 
супстанции во амбиентниот воздух и прагови  на алармирање, рокови у ц ду р р р , р
за постигнување на граничните вредности, маргини и толеранција за 
гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели „Службен 
весник на РМ“ бр. 50/05 . Стапи  во сила во 2007 год;

• Правилник за критериумите методите и постапките за оценување на• Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух„Службен весник на РМ“ бр. 82/06;

• Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на 
нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во 

јтони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за 
доставување на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа 
(ЕМЕП)„Службен весник на РМ“ бр. 142/07.

• До крајот на 2008 год. треба да се донесат и подзаконските акти 
подготвени во рамките на твининг проектот.



• Понатамошно хармонизирање на Националната 
ЕУлегислатива со ЕУ рамковната директива и 

директивите ќерки за квалитет на воздух

• GAP анализи, Табели за усогласеност
– Соработка и користење на резултатите од Проектите:
КАРДС 2004 и КАРДС 2005 Прогресс Мониторинг 2006-2007КАРДС 2004 и КАРДС 2005, Прогресс Мониторинг 2006-2007

• Изготвување на подзаконски акти и упатства за 
квалитет на воздух 

• Тренинг за околу 50 луѓе за подготвенатаТренинг за околу 50 луѓе за подготвената 
легислатива



• Преглед на постоечките подзаконски акти и подготовка на Табели за 
усогласеност за: 99/30/ЕЗ, 2004/107/ЕЗ and 2000/69/ЕЗ
- Уредба за гранични вредности(50/05);р д р р д ( );
- Правилник за проценка на квалитет на воздух (82/06);
(Гап анализи, Табели за усогласеност)

• Анализи за потребните подзаконски акти со цел понатамошна имплементација р д ц ц ј
на првата, втората и четвртата- Директива 99/30/ЕЗ, 2004/107/ЕЗ and 
2000/69/ЕЗ(Табели за усогласеност)

• Изготвување на подзаконски акт за мониторинг и известување за квалитет на 
амбиентен воздух, врз основа на Рамковната директива за воздух и 
Директивите ќерќи. (Гап анализи, Табели за усогласеност)

• Изготвување на подзаконски акт за Национален план и програми, со осврт на 
Директивите 2004/224/ЕЗ and 96/62/ЕЗ (Студиско патување Виена )Директивите 2004/224/ЕЗ and 96/62/ЕЗ (Студиско патување, Виена )

• Преглед на Правилникот за зони и агломерации, подготвен во рамки на 
проектот КАРДС 2004

• CAFÉ Директивата и потребните измени на Законот за КАВ согласно истата;• CAFÉ Директивата и потребните измени на Законот за КАВ, согласно истата;
• Инструкции за подготовка на упатсва, со цел користење на подзаконските акти 

од областа на воздух; 
• Зајакнување на капацитетите на засегнатите страни за употреба на УпатстваЗајакнување на капацитетите на засегнатите страни за употреба на Упатства 

(Работилница за околу 50 луѓе)



• Предложени измени на „Законот за квалитет на амбиентниот воздух“ ,Сл.Весник 
бр.67/04., според TOC за Директивиите за воздух. Истите беа вметнати во Закон за 
изменување и дополнување на Законот за квалитет на Амбиентниот воздухизменување и дополнување на Законот за квалитет на Амбиентниот воздух, 
Сл.Весник бр.92/07;

• Подготвено Упатство за Уредбата за гранични вредности (Сл.Весник бр.50/05);

• Предлог за подготовка на Проект на Националниот План за заштита на квалитетот 
на воздух;

• Предлог за Кампања за Информирање за квалитет на амбиентниот воздух во 
Македонија;

• Забелешки на Правилникот за Гранични вредности за Емисии од стационарниЗабелешки на Правилникот за Гранични вредности за Емисии од стационарни 
извори, предложени во рамки на КАРДС 2004;

• Коментари на постоечките и нацрт подзаконски акти, согласно CAFÉ Директивата;

• Се користеа Табели за усогласување (Прогрес мониторинг 06-07) со цел  
пополнување на Табели за усогласување за директивите за воздух, за новите 
правилници за М и И, П и П;

• Транспонирањето на 4DD 2004/107/ЕC во постоечките подзаконски акти.



• Работилница на тема Зајакнување на капацитетите на засегнатите• Работилница на тема „Зајакнување на капацитетите на засегнатите 
субјекти за користење на правилници и упатства и промовирање на 
резултатите од прелиминарната проценка на квалитетот на воздухот 
во Р.М.“, во рамки на твининг проектот „Подобрување на квалитет на 
оз “ о Про ра а а КАРДС 2005воздух“ од Програмата КАРДС 2005.

• Опфатени беа резултатите од компонента 1, односно беа 
презентирани Предлог Правилници запрезентирани Предлог Правилници за

– Содржината и начинот на подготовка на националниот план, програмите и 
акционоте планови за зажтита на амбиентниот воздух
М И– Мониторинг и Известување за квалитетот на воздухот

како и Упатства за истите.

Присуствуваа претставници МЖСПП, од општините, од Градот Скопје, 
од државни иституции (РЗЗЗ и УХМР) и поголеми индустриски 
капацитети.



Завршна работилница



• Австриското искуство во врска со транспонирањето на директивите за 
амбиентен воздух. Дискусии во врска со:мониторинг, известување, планови и 
програми, зони и агломерации,проценка на квалитетот на воздухот; 
Австриска Мониторинг мрежа• Австриска Мониторинг мрежа 
(мониторинг,известување и информирање на јавноста,процесот на собирање, обработка  и 
валидација на податоци.Размена и проток на информации, подготовка на извештаи)

• Планови и програми во Австрија
( ј )( подготовка и нивна имплементација)

• Зони и агломерации
(Основни  барање во врска со идентификација и нивно воспоставување)

• Национална референтна лабораторија за квалитет на воздух - Калибрациона 
лабораторија( инструменти, техники, обезбедување на сигурност и контрола на 
квалитет на податоци)

• Посета на Инсталација за инсценерација на отпад- Spittelau, Виена



С В А јСтудиско патување во Виена, Австрија



• Се реализираа резултатите, кои имаа обврзувачки 
карактер:

- подготвени подзаконски акти и упатства,
јавна презентација на истите- јавна презентација на истите, 

• Дополнителни активности;• Дополнителни активности;

• Остварена комуникација и соработка со КАРДС 2004Остварена комуникација и  соработка со КАРДС 2004 
и КАРДС 2005; 

• Успешна соработка помеѓу домашните и странски 
експерти 


