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Втора компонента од проектот е работа на подобрување на 
инвентаризацијата на емисиите во воздухот

Во оваа компонента учествувааВо оваа компонента учествуваа 
• експерти од ЗЧ/ЕУ  и тоа Кристина Саринен. Санту Матила и 

Кари Макела
Е ЗK В М ј Д И• Експерти од ЗK –Виларова Маријонка, Дритон Идризи, 
Александра Несторовска Крстевска

• Користење на податоци од експертски обработки и анализи од 
други проекти,експерти и институции како пр.инвентаерот од 
UNFCCC, инвентарот по CORINAIR, Универзитет Св.Кирил и 
Методиј, Универзитет Св. Климент Охридски



ООчекувани резултати

По обре с о а е а а к• Подобрени институционалните алатки 
за одржување на инвентари за 
податоци од емисии и капацитетиподатоци  од емисии  и капацитети

Активности
• Идентификација и• Идентификација и 
назначување на 
засегнатите страни

• Поддршка за креирање на база на• Поддршка за креирање на база на 
податоци и нејзината содржина и 
подготовка на извештаите кои се 
поднесуваат до меѓународните телад у д у р д



Очекувани резултатиОчекувани резултати

• Извештај за усогласувањето со ј у у
ЕУ- систем за емисии и националниот систен
и приоритетна листа за подобрување

Активности

- Да се идентификуваат 
пропустите во податоците за 

ЕУусогласување со ЕУ националниот 
систем за емисии  и барањата за 
известување

- Подготовка на драфт приоритетна листа за  
препораки за  подобрување



Очекувани резултатиОчекувани резултати

• Подобрување на Националната методологијару ј
за инвентари на емисии во воздух во 
Република Македонија

Активности

- Поддршка во развивањето 
на Национални емисиони фактори и 

методи на инвентаризацијаметоди на инвентаризација          

- Поддршка во развивање на систем за 
прибирање на „activity data“

- Поддршка во ажурирање на Националната методологија за 
инвентари на емисии во воздух во Република Македонија



Очекувани резултати

• Подобрени капацитети и подготвени 
нацрт материјали за обука за 
инвентари на емисии и извештаиинвентари на емисии и извештаи

Активности

- Подобрување на капацитетите за 
развој  на детална програма за обука   

(помошни материјали за обука) за инвентари(помошни  материјали за обука) за инвентари 
на емисии и  извештаи 



Очекувани резултати

• Поддршка за EPER известување Активности

- Општа поддршка за EPER 
известувањеизвестување



Идентификување на постоечката состојба, недостатоци 
некомплетности на податоци во однос емисиите во воздухот

Фактичката состoјба 

• Инвентарот-катастарот за емисии е со податоци од 2004 година
П б б б ќ• Потребно е надоградба на базата со можност за повеќекратно 
пребарување и добивање на соодветни извештаи

• Идентификација на загадувањето од сообраќајот со помош на користење 
на COPERT 4 софтвер 
П ЕУ б• Преглед на комплетноста на исполнувањето на ЕУ барањата за 
рапортирање по CLRTAP и UNFCCC

• Не е воведен системот на EPER,односно  PRTR во делот за воздух 



Недостатоци во инвентаризацијата на SO2 ,NOx , NMVOC, CO, NH3
TSP М NFR б 2004и TSP според Македонските NFR табели за 2004 година

(недостатоците се обележани со x)



П ј фПоддршка во развојот на националните емисиони фактори и 
методи на инвентаризација

• Предлог за емисиони фактори во земјоделството, од затоплување 
по домовите од малите согорувачки капацитети и индустрискиотпо домовите, од малите  согорувачки капацитети и индустрискиот 
сектор
Поддршка за развој на систем за прибирање на „аctivity data“

• Развојот на систем за прибирање на податоци ќе овозможи• Развојот на систем за прибирање на податоци ќе овозможи 
подготовка на инвентари на подетално ниво и поддршка во 
развојот на националните методологии.

• Покрај прибирањето на статистички податоци се препорачува даПокрај прибирањето на статистички податоци се препорачува да 
се испитаат други начини за прибирање на национални податоци 
преку соработка со индустриските компании кои често имаат 
добри и детални податоци, спроведување на прашалници до 
целните групи ( индустриски постројки, фармери, корисници на 
растворувачи )

• Универзитети и истражувачки институти
• Општински власти



П б ( б )Подобрување на капацитетите (обуки) за развивање на детална 
програма за изготвување на инвентарите на емисии и припрема 
на разни видови извештаи

• Прибирање на податоци за изворите и подготовка на проценка на• Прибирање на податоци за изворите и подготовка на проценка на 
податоците кои недостасуваат 

• Воведување на информативни извори за емисиони фактори
• Алатки и податоци потребни за просторен инвентар на емисии• Алатки и податоци потребни за просторен инвентар на емисии
• Воведување на клучна анализа на извори, анализа на несигурност 

и работи од областа на QA/QC 
Воведување EPER или E-PRTR системотВоведување EPER или E-PRTR системот 

• Системот не се спроведува бидејќи сеуште не постојат 
подзаконски акти, 

• процедурите за спроведување на извештајот сеуште не сепроцедурите за спроведување на извештајот сеуште не се 
развиени, но одржан е тренинг за начините на користење на 
постоечките податоците потребни за системот ПРТР



Приказ на пресметките за загадувањето од секторот земјоделие и 
затоплување по домовите помали извори на емисии со употреба назатоплување по домовите-помали извори на емисии со употреба на 
емисиони фактиори и рата на активност од податоци од Р.Македонија 



Воведување на инвентаризација на  емисии од  сообраќајот во 
согласност со софтверот- COPERT 4



Резултати од тренинг-проба за искористување на податоци за 
б ќ ј М ј (МВР) COPERTсообраќајот од Македонија (МВР) во COPERT .



Подобрување на перформансите на постоечката база над ру рф р
податоци од катастарот за емисии во воздухот



Подготвено е упатство – насока за користење на подобрената 
база кое може да се подели во три чекори
Ч 1 В i i d “• Чекор 1: Внесување на годишните „activity data“ и проценти на 
редукција на емисии за точкастите извори и комплетирање на 
системот за пресметување на новите податоци за емисии

• Чекор 2: Додавање на годишни податоци за емисии и поплнување 
на празните места во пресметувањето на податоците на емисии

• Чекор 3: Креирање на излезните извештаи за различни потреби на• Чекор 3: Креирање на излезните извештаи за различни потреби на 
и припрема на извештаи за  известувањето по NFR/CFR табелите.

Предложен е начинот и формата на поставување и организирање 
на национален систем за инвентаризација на емисиите



МЖСПП

Националена агенција за инвентаризација на емисиите  во воздухот

МЖСПП Советодавно
тело

Менаџмент,координација , 
Комунукација и рапортирање (UNFCCC

CLRTAP,  национални инвентари,
QA/QC систем, архивирање и 

Методологии со пресметки, 
рекалкулации,

временски серии, бази на 
податоци и извештаи

Работна група за инвентаризација

документирање податоци и извештаи

Енергетски 
Сектор-

Индустрија и 
употреба Земјоделие-

NFR/CFR
Природа
NFR/CFR

Отпад-
NFR/CFRСектор

NFR/CFR
на растворувачи-

NFR/CFR
NFR/CFR NFR/CFR NFR/CFR



Втората компонента-емисиони инвентари беше  поврзана со 
• третата компонента –Прелиминарна проценка и  

ј• петата компонента- моделирање, предвидување и симулација  
на квалитетот на амбиентниот воздухот

Во моделот за симулација и предвидување на квалитетот на  
бамбиентниот воздух од емисии од стационарни извори се 

искористија податоци од истите (поединечни големи извори)
Во моделот за симулација и предвидување на квалитетот на 

амбиентниот воздух од влијанието на сообраќајот (согорување 
на горивата во возилата) се подготвија податоци од емисиите од 
возилата како и други барања (број на возила, поминати 

) С јкилометри) за Скопје 


