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Законска основа за прелиминарна оценкаЗаконска основа за прелиминарна оценка
– Закон за квалитет на амбиентен воздух (член 21-Прелиминарна оцена и 

член 22-Листа на зони и агломерации)

На што се заснова прелиминарната оценка на квалитетот наНа што се заснова прелиминарната оценка на квалитетот на 
амбиентниот воздух?

– на постоечките и/или репрезентативни мерења на концентрациите на 
загадувачките супстанции најмалку за последните пет годинизагадувачките супстанции најмалку за последните пет години

– подататоците за емисии во воздухот
– моделирање

бЗошто е потребно да се изготви прелиминарна оценка на 
квалитетот на амбиентниот воздух?

– за да се воспостават мрежи за мониторинг и мерења на квалитетот на 
амбиентниот воздух

– за воспоставување на зони и агломерации
– за подготовка на акциони планови за заштита на амбиентен воздух, во кои 

се дадени мерките кои треба да се превземат за подобрување на 
квалитетот на воздухот



• Подобрување на методологијата за прелиминарна 
проценка

• Ревизија на зоните и агломерациите, воспоставени 
со CARDS 2004 проектот

• Подготовка на прелиминарната проценка на• Подготовка на прелиминарната проценка на 
квалитетот на амбиентниот воздух и известување на 
истата до EEA

• Подигнување на јавната свест за важноста на 
мониторинг системот за квалитет на амбиентен 
воздухвоздух



Анализа и преглед на излезите на CARDS 2004 
проектот
Подобрување на методологијта за прелиминарнаПодобрување на методологијта за прелиминарна 
проценка, земајќи ги во обзир излезите на CARDS 
2004 проектот
Интегрирање на податоците од катастарот наИнтегрирање на податоците од катастарот на 
емисиите во воздухот и од диперзионото 
моделирање во прелиминарна проценка
Ревизија на зоните и агломерациите
Извештај и визуелизација на резултатите од 
проценкатапроценката
Кампања за промовирање на резултатите за јавноста
Подготовка на брошура за квалитет на воздух во 
Р б М јРепублика Македонија



С бСоработка на експертите од 
CARDS 2004 проектот со 
експертите од твининг 
проектот

Учество на финалната 
бработилница организирана 

од CARDS 2004 проектот



Во рамките на CARDS 2004 проектот, беше даден предлог зар р , д д р д
воспоставување на зони и агломерациите, базиран на 8
статистичките региони во Република Македонија.

Зона 1. Пелагонија
Зона 2 ВардарЗона 2. Вардар
Зона 3. Северо источна
Зона 4. Југо западна
З 5 С јЗона 5. Скопје 
(агломерација)
Зона 6. Југо источна
Зона 7. Полог
Зона 8. Источна



За поедноставна анализа за секоја загадувачка супстанца и секоја година 
се подготвија посебни excel документид ј д у



Презентација на податоците на графици со класификација нар ц ј д ц р ф ц ф ц ј
мониторинг станиците
Претставување на средно годишните вредности,
надминувањата на праговите за проценка (горен и долен) и

Annual averages of NO2
Karpos
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• Мапи на кои се претставени локациите на 
мониторинг станиците

• Мапи на кои се претставени количините на емисиии 
во воздух

• Мапи на кои се претставени просторната варијација 
на концентрации (тематски карти со интерполација
на просечните годишни концентрации)





• Тренинг за основна валидација на податоците од 
ДАМСКВДАМСКВ

• Тренинг за корекција на податоците со линеарна 
интерполација, согласно направената калибрација на ер олац ја, со лас о а ра е а а ал брац ја а
инструментите



Кавадарци 
SO2 средночасовни вредности за 2005 и

2006 година

Оргинални податоци

Податоци корегирани со линерна 
интерполација на zero ниво (zeroинтерполација на zero ниво (zero 

ниво 12 µg/m3) 

Податоци корегирани со линерна 
интерполација на zero ниво (zero 

ниво 0 µg/m3) 



Интегрирање на податоците за квалитет на воздух за 2006 и 
2007 година од Државниот автоматски мониторинг систем за д д Др р
квалитет на амбиентен воздух 
Интегрирање на податоците за емисии во воздухот од 
катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци во воздух накатастарот на загадувачи и загадувачки супстанци во воздух на 
Република Македонија
Интегрирање на податоците за емисии во воздухот по SNAP 
секторите, согласно CORINAIR методологијата
Интегрирање на податоците од дисперзионото моделирање
Предлог за намалување на бројот на зони и агломерации наПредлог за намалување на бројот на зони и агломерации на 
територијата на Р. Македонија и минималниот број на фиксни 
мерења по секоја зона



Подготовка на брошура за квалитетот на воздухот 
во Република Македонија за 2007 година



Работилница, 16 Април 2008 год

• Презентација на резултатите од компонента 1Презентација на резултатите од компонента 1

• Презентација на извештајот за прелиминарна 
проценка на квалитетот на воздухот 



• Ревизија на зоните и агломерациите воспоставени со 
CARDS 2004 проектот е направена и даден е 
предлог за ново зонирање на територијата напредлог за ново зонирање на територијата на 
Република Македонија

• Подобрена е методологијата за прелиминарнаПодобрена е методологијата за прелиминарна 
проценка и подготвен е извештај за прелиминарна 
проценка на квалитетот на амбиентниот воздух 

• Обучен е кадар за статистичка обработка, 
валидација и корекција  на податоците



За подготвка на подобар извештај за прелиминарна 
проценка на квалитет на воздух потребно е:р ц ду р

• Редовно одржување на мониторинг станиците со цел 
добивање на податоци за квалитетот на амбиентниотдобивање на податоци за квалитетот на амбиентниот 
воздух

• Кампањи на репрезентативни мерења на квалитетот 
бна амбиентниот воздух во делови каде што нема 

континуиран мониторинг
• Набавка на софтвер за управување со податоциНабавка на софтвер за управување со податоци
• Зголемување на бројот на вработени


