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Овој профил на земјата е заснован на информациите 
доставени од Маргарета Цветковска и Ристо 
Јордановски од Министерството за животна средина и 
просторно планирање на Македонија. Информациите 
се од април 2011 година. 
 
 

Овој профил на земјата е подготвен како дел од прашалникот на EEA-ETC/SCP (Европски 
тематски центар за одржлива продукција и консумација) (2011 за политиките за ефикасно 
користење на ресурсите, чијашто цел беше да се соберат, анализираат и да се објават 
информации за националните искуства со изработката и спроведувањето на политики за 
ефикасно користење на ресурсите во земјите членки и соработнички на EEA. Од работата 
произлегоа следниве резултати:   
 

• Кратки „профили на земјите“ (овој документ) – самооценка подготвена од земјите, 
во која се опишува сегашниот статус на политиките за ефикасно користење на 
ресурсите, вклучувајќи клучни стратегии и акциони планови, цели, инструменти и 
индикатори што се користат, како и институционалната поставеност и потребите за 
информации. 

• Збирен извештај – подготвен од EEA и ETC/SCP, извештајот ги отсликува трендовите, 
сличностите и разликите во реакциите на политиките, политички иницијативи 
избрани како пример од земји членки, а ги идентификува и потребите за информации 
и недостатоците во знаењето.  

• Сесија за политиките за ефикасно користење на ресурсите во текот на работилницата 
на EIONET (Европска Еколошка информативна и набљудувачка мрежа) (, во 2011 
година, за да се разгледаат понатамошните потреби и да се олесни размената на 
информации и искуства меѓу членките на EIONET. 

 
Повеќе информации за политиките за ефикасно користење на ресурсите, вклучувајќи го 
аналитичкиот извештај „Ефикасно користење на ресурсите во Европа“ и триесет и еден 
профил на земја, може да се најдат на: 
 
http://www.eea.europa.eu/resource-efficiency 

 

 

 

http://www.eea.europa.eu/resource-efficiency
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1 0BКористење на ресурси во Република Македонија– факти 
и бројки 

1.1   Општи факти и бројки за земјата  

 

 
Извор: 
https://www.cia.gov/library/publi
cations/the-world-
factbook/index.html 

 
Население (проектиран број на жители за 2010 год.) [1] 
 Процент од вкупен број во EEA-32 

2,052,722 
0.35% 

Површина (km2) [2] 
 Процент од вкупна површина на EEA-32  

25,713 
0.45% 

БДП по пазарни цени – Стандард на куповна моќ – тековни 
цени (милиони евра, 2009) [3] 
 Процент од вкупен БДП на EEA-32 (без Лихтенштајн) 

БДП на жител во Стандарди на куповна моќ (PPS) [4] 
ЕУ27=100 (2008) 

17,204 
 

0.13% 

34 

Урбано население (стапка на население, 2009) [5]  67.4% 

Главни економски сектори и нивно учество во вкупен БДП 
(проценка 2009) [2]  

 

     Земјоделство    8.7% 

     Индустрија 22.1%  

    Услуги (проценка 2010) 69.2% 

Датум на пристапување во ЕУ [6]  / 
 

 
 

 
Дополнителни релевантни основни информации за Република Македонија (и за 37 други 
земји членки и соработнички на ЕЕА (Европска агенција за животна средина) може да се 
најдат на веб-страницата на SOER2010 (Извештај за состојбата на животната средина 2010): 
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mk 
 
 
 
 

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mk
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1.2   Факти и бројки за ефикасноста на ресурсите за Република Македонија 

Користење на ресурси по жител 2000 [тони КР(користени ресурси)/жител]  

Извор: Eurostat, OECD, Total Economy Database and Steinberger et al, 2010. [7]  
Податоците за користење на ресурси по жител во овој профил се од 2000 година.  Како такви, истите не се директно споредливи со профилите 
на другите земји. 
 
Преглед на КР по тип на материјали (2000)  

  
Извор: Eurostat and Steinberger et al, 2010. [8]  
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Продуктивност на материјали 2000 [USD пкм/тон КР] 

Извор: Eurostat, База на податоци за вкупната економија, Одбор на Конференција и Штајнбергер и соработници, 2010. [9] 
Податоците за продуктивност на материјали што се користат во овој профил се од  2000 година.  Како такви, истите не се споредливи со 
профилите на другте земји. 
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2. 1BЕволуција и главни двигатели за развој на политики за 
ефикасно користење на ресурсите 

Основната правна рамка и главните институционални структури во економскиот и 
социјалниот сектор, како и во секторот животна средина, се веќе воспоставени, иако со 
делумен опфат на одредени релевантни аспекти на одржливиот развој. Ретроспективно, 
развојот на правната рамка и воспоставувањето на институционалните структури се 
карактеризираат со усвојување на рамка за зајакнување на целите утврдени во 
Националната стратегија за економски развој од 1997 година[10], од страна на Владата на 
Република Македонија, со ефикасна анализа на состојбата и на идниот развој на 
енергетскиот сектор, вклучувајќи ефикасно користење на енергетските ресурси.  

Владата, исто така, води програма за ефикасно искористување на енергетските ресурси. 
Формирана е регулаторна комисија за енергија, со надлежност за безбедно снабдување со 
енергија до потрошувачите и заштита на природните ресурси и животната средина.      

Република Македонија ги потпиша Енергетската повелба и Протоколот за енергетска 
ефикасност и сродни еколошки аспекти. Со тоа, Република Македонија има за цел да воведе 
политики за енергетска ефикасност, да создаде силна регулаторна рамка, да подготви и да 
спроведува програми за ефективна институционална организација. Република Македонија е 
потписничка на Договорот за енергетска заедница, што ја покажува посветеноста на 
унапредувањето на животната средина преку брзо зголемување на користењето на 
обновливи извори на енергија.      

Процесот на пристапување во ЕУ почна со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација, во 2002 година.  Од 2005 година, Република Македонија има кандидатски статус 
за пристапување во ЕУ и започна со внатрешни реформи на економскиот и правниот систем. 
Во таа насока, беше усвоена Националната програма за усвојување на acquis на ЕУ (НПАА) 
[11], да служи како механизам за координација и контрола на усогласувањето со acquis на 
ЕУ. Процесот на усогласување со acquis на ЕУ започна во некои сектори релевантни за 
одржливиот развој (животна средина и просторно планирање, вработување, шумарство, 
енергетика, итн.)   

Просторниот план на Република Македонија [12] беше усвоен во 2004 година и во него се 
дефинираат целите на просторното планирање во земјата до 2020 година. Планот содржи 
широк спектар на приоритети за секторските политики и стратегии поврзани со одржливиот 
развој и служи како основен документ за креирање на интегрирана политика.    

Во 2006 година беше усвоен Националниот план за развој на Република Македонија за 
периодот 2007-2009 [13], koj се фокусира на приоритетите за развој на земјата во различни 
сегменти – економски, социјални, исл.     

Вториот национален еколошки план (НЕАП) на Република Македонија  [14] беше усвоен во 
2006 година и со истиот се дефинира состојбата на животната средина во земјата и се 
подвлекуваат приоритетите за заштита на животната средина.    
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Република Македонија има потпишано и/или ратификувано голем број конвенции во 
областа на животната средина, како и во областа на инвестициите, даноците, како и други 
документи релевантни за одржливиот развој, вклучувајќи ги Рамковната конвенција на 
Обединетите нации за климатски промени, ратификувана во 1997 и Протоколот од Кјото, 
ратификуван во 2004 година. Голем број потпишани билатерални, регионални и 
мултилатерални договори се однесуваат на одржливиот развој, како што се Договорот за 
енергетска ефикасност, кој беше ратификуван во 2006 година. Во согласност со договорот, 
земјите учеснички треба да ги усогласат своите закони со постојната законска рамка на ЕУ 
(acquis communautaire) во однос на енергијата, животната средина, конкуренцијата, 
обновливите извори на енергија. Република Македонија го потпиша Статутот на IRENA 
(Меѓународна агенција за обновлива енергија) и се вбројува меѓу земјите основачи.    

Процесот на децентрализација започна во 2002 година, додека фискалната 
децентрализација беше проектирана за 2007 година. 
 

3. 2BОпшт пристап на политиката за ефикасно користење на 
ресурсите 

Во Република Македонија не постои Стратегија или Акциски план кој се однесува конкретно 
на ефикасноста на ресурсите. Темата на ефикасно користење на ресурсите и природните 
ресурси е опфатена во дел на Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија од 
2010 година [15] и во публикацијата Одржлив развој, 2010 [16] на Државниот завод за 
статистика, каде што клучните цели и стратегиските мерки за остварување на овие цели се 
утврдени и разработени во насока на економијата и животната средина:    

- Климатски промени и чиста енергија: ублажување на климатските промени и нивните 
негативни ефекти за општеството и за животната средина. Користење на обновливи 
извори на енергија, структурни промени во индустријата – полезни за оние објекти 
кои немаат големи потреби за енергија и имаат помало кумулативно влијание врз 
животната средина; 

- Одржлив транспорт: да се обезбеди нашиот транспортен систем да ги исполнува 
економските, социјалните и еколошките потреби, со истовремено минимизирање на 
нивните несакани влијанија врз економијата, општеството и животната средина.  

- Одржливи потрошувачка и производство: економскиот развој да се оддели од 
деградацијата на животната средина; 

- Заштита и управување на природните ресурси: да се подобри управувањето и да се 
избегнува прекумерното искористување на природните ресурси, со признавање на 
вредноста на екосистемските услуги. 

Во Стратегијата за одржлив развој, природната средина, гео-диверзитетот, обновливите 
извори на енергија, разновидноста на квалитетни традиционални земјоделски и шумски 
производи, се идентификуваат како области со потенцијал за одржлив раст. Туризмот, 
нашето културно наследство, традиционалната архитектура, ракотворбите и економијата 
базирана на мали и средни претпријатија се фактори идентификувани како потенцијал на 
земјата за одржлив развој. Меѓу клучните приоритети се вбројуваат и пан-европските 
коридори како цврста основа за регионален развој.       
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Императивна насока и акцент во стратегијата е даден на потребите за структурни промени 
во однос на постојните извори на енергија и цените за енергијата, како и на 
искористувањето на потенцијалните обновливи извори на енергија и разновидноста на 
традиционалните и квалитетните земјоделски и шумски производи.    

4. 3BСтратегии или акциски планови за подобрување на 
ефикасноста на ресурсите за одделни економски 
сектори, производи или групи на производи 

Следниве стратегии и планови содржат насоки за ефикасно искористување на ресурсите во 
одделни сектори: 

Енергетика:   

- Стратегијата за енергетска ефикасност во Република Македонија (2003)[17], е се уште 
во сила и ја дополнува новата стратегија од 2010 година; иницира широк спектар на 
програми чија што цел е зголемување на енергетската ефикасност, а се однесува на 
владата, јавната администрација или општинската администрација, како на 
претпријатијата, граѓанскиот сектор и домаќинствата.       

- Стратегијата за искористување на обновливите извори на енергија во Република 
Македонија до 2020 година  [18] ги истражува потенцијалите и можностите за 
обновливи извори на енергија.  

- Стратегијата за зголемување на енергетската ефикасност во Република Македонија 
до 2020 година [19]  развива рамка за поголемо усвојување на практики за енергетска 
ефикасност на одржлив начин, а преку спроведување на програми и иницијативи кои 
се поврзани со намалување на зависноста од увоз, енергетската ефикасност и 
непродуктивната потрошувачка на енергија, со максимално учество на приватниот 
сектор. 

Донесени се посебни подзаконски акти со кои се регулира енергетската ефикасност на 
одделни производи и градежни објекти. Стандардите за енергетска ефикасност за 
електрични апарати за домаќинствата исто така ќе овозможат соодветна проценка на 
потрошувачката на енергија за секој производ.  

Ова се врб врските за пристапување до подзаконските акти: 
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_EE_uredi_za_domakinstva_SV85-
2007-07-09.pdf 
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_energetska_efikasnost_na_gradezni_
objekti_SV143_20081113.pdf 
 

 

 

http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_EE_uredi_za_domakinstva_SV85-2007-07-09.pdf
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_EE_uredi_za_domakinstva_SV85-2007-07-09.pdf
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_energetska_efikasnost_na_gradezni_objekti_SV143_20081113.pdf
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik_za_energetska_efikasnost_na_gradezni_objekti_SV143_20081113.pdf
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Управување со отпад: 

- Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија 2008-2020 [20] ги 
дефинира фундаменталните насоки во областа на управување со отпад, според 
принципите на хиерархија во управувањето со отпадот, како и принципите за 
одржливо користење на природните ресурси.   

- Националниот план за управување со отпад на Република Македонија 2009-2015 [21], 
во кој се дефинирани посебни мерки и активности во врска со правните, 
институционалните, организационите и економските аспекти, како и техничката 
инфраструктура за спроведување на политиките за управување со отпад и 
приоритетите во управувањето со отпадот и одржливото користење на ресурсите, 
превенција и рециклирање на отпадот.    

Земјоделство: 

- Националната стратегија со акциски план за органско земјоделство на Република 
Македонија 2008-2011 [22] ги нагласува целите за развивање на органско земјоделство 
и производи, преку зајакнување на соработката со сите релевантни страни и 
зајакнување на пазарно ориентираните организации и форми на соработка.  

Шумарство: 

- Национална стратегија за одржлив развој на шумарството 2006 [23] ; Во оваа 
стратегија, како основа се прикажува учеството на шумарскиот сектор во националната 
економија и руралниот развој, преку нагласување на одржливото управување со 
шумските ресурси и обезбедување на заштита на локалната животна средина како дел 
од глобалното богатство. 

Туризам: 

Постои посебен подзаконски акт за еко-етикетирање за туристички капацитети, во кој се 
дефинирани граничните вредности за потрошувачка на енергија и вода, а се регулира и 
создавањето на отпад во туристичките објекти. Понатаму, поддршката се проширува кон 
обновливи извори на енергија и промовирање на едукацијата за животната средина.  

Ова е веб врската за пристапување до подзаконскиот акт:  
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20kriteriumite%20koi%20sto%20tr
eba%20da%20se%20ispolnat%20za%20dobivanje%20na%20eko%20oznaka%20za%20turist.%20s
mestuvanje.pdf 

Управување со води: 

Стратегијата за управување со води на Република Македонија е во фаза на изработка.  

 

 

http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20kriteriumite%20koi%20sto%20treba%20da%20se%20ispolnat%20za%20dobivanje%20na%20eko%20oznaka%20za%20turist.%20smestuvanje.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20kriteriumite%20koi%20sto%20treba%20da%20se%20ispolnat%20za%20dobivanje%20na%20eko%20oznaka%20za%20turist.%20smestuvanje.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20kriteriumite%20koi%20sto%20treba%20da%20se%20ispolnat%20za%20dobivanje%20na%20eko%20oznaka%20za%20turist.%20smestuvanje.pdf
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Индустрија: 

- Политиката за индустриски развој на Република Македонија 2009-2020 [24] става 
акцент на македонската индустрија и нејзината способност за применето истражување 
во одржливо производство на органски производи, специјализирани технолошки 
производи и услуги кои ги задоволуваат потребите на меѓународните пазарни 
сегменти. Таа опфаќа проекција за 2020 година на развојот на одржливи и автентични 
индустрии, како што се: органски-вино и храна, еколошки-челик, еколошка градба, 
развивање на ИКТ технологии, медицинска опрема и туризам во Република 
Македонија. 

Меѓу клучните документи спаѓа и Националната стратегија за Механизмот за чист развој 
2007 [25], за промовирање на примената на механизам за чист развој во временската рамка 
2008-2012.   

Економија: 

- Националната стратегија за економски развој на Република Македонија 1997 [10] ја 
посочува потребата за ефикасни економски национални политики како клучен фактор 
во остварувањето на националните развојни цели со минимална потрошувачка на 
енергија и истовремено ги истакнува позитивните ефекти врз животната средина како 
резултат од поефикасното искористување на енергијата. 

 

5. 4BОдделни видови на ресурси идентификувани како 
приоритет за националните или секторските политики за 
ефикасно користење на ресурсите 

Во Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 2010 [15], одделни ресурси се 
идентификувани како приоритети: 

1. Природната средина и геодиверзитетот: подобрување на управувањето и 
избегнување на прекумерното искористување на природните ресурси; препознавање 
на вредноста на екосистемските услуги, развој на меѓународните коридори со кои ќе 
се задоволат економските, социјалните и еколошките потреби; 

2. Обновливи извори на енергија: зголемување на учеството на користење на 
обновлива енергија од водата, сонцето, ветерот и биомасата;  

3. Разновидност на традиоционални квалитетни земјоделски и шумски производи: 
ставање акцент на органското земјоделско производство, производство на здрава 
храна и традиционални производи како што се сирење, вино, мед, зачини, исл. 
Интегрирано управување во земјоделството и шумарството, засновано на одржлив 
економски и еколошки пристап;  

4. Валоризација и промовирање на културното наследство: вклучувајќи традиционална 
архитектура, занаетчиство и развој на еко-туризам.  
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5. Интелектуална енергија и човечки ресурси: со посебен акцент на превенцијата на 
емиграцијата како последица од губење на ресурси.   

 

6. 5BСтратешки цели и индикатори за ефикасно користење на 
ресурсите 

Дел од целите на одржливиот развој се насочени кон: 

Рурални подрачја: од Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 2010[12] 
- Развој на еко-туризам; 
- Органско и традиционално производство на храна и подобрување на методите и 

инфраструктурата за наводнување за подобрен квантитет и квалитет на 
земјоделските производи; 

- Ефикасно користење на природните ресурси, што значи ефикасно искористување на 
ресурсите преку ефективно управување со инвестициите, ориентација кон технички 
развој паралелно со институционалните реформи во согласност со современите 
потреби на сегашната и на идните генерации;  

- Креирање на услови за ефикасна и профитна состојба на шумарството согласно 
принципите на одржливиот развој;  

- Превенција на загадувањето и губењето на количината на водата во текот на 
транспортот преку истекување; 

- Воспоставување на интегриран систем за управување со отпад.     

Урбани подрачја: од Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 2010[15] 
- Донесување и спроведување на политики за урбано еко-управување, во сферите на 

користење на земјиштето, управување со инфраструктурата, општинско финансирање 
и администрација. Ова значи оценка на инфраструктурата за заштита на животната 
средина во однос на управување со отпад, спроведување на законите за управување 
со отпад и најдобри достапни технологии, заради обезбедување на заштита на 
животната средина и превенирање на негативните ефекти врз здравјето на луѓето; 

- Развивање на достапен, сигурен и ефикасен систем на јавен транспорт; 
- Поддршка за спроведување на проекти со кои се подига свеста на јавноста во полза 

на алтернативните превозни средства (пр. велосипед); 
- Намалување на загубата на вода во текот на транспортот и дистрибуцијата во 

водоводниот систем; 
- Изградба на нови пречистителни станици за отпадни води за сите агломерации со над 

2.000 жители; 
- Воспоставување на современи регионални системи за управување со отпад.   

Енергетика: од Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 2010 [15], и 
Стратегијата за зголемување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020 
[19] 

- Намалување на зависноста од увоз на енергија и намалување на непродуктивната 
потрошувачка на електрична енергија; 
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- Прогресивна промена во користењето на постојните енергетски извори (со акцент на 
користењето на природен гас и други обновливи извори на енергија во 
производството на електрична енергија); 

- Стимулација за структурни индустриски промени, со бенефиции за индустриите со 
повисока енергетска ефикасност, подобрување на технологиите, опремата и 
системите за контрола на производството, дистрибуцијата и процесите на 
потрошувачка; 

- Промовирање на комбинирано производство на топлотна и електрична енергија; 
- Стимулација за учество на приватниот сектор во обезбедувањето на услуги за 

подобрување на енергетската ефикасност од комерцијален аспект; 
- Воведување на пазарни цени за енергијата (рационализација на цените на енергијата) 

како средство за подобрување на работните услови на производителите на енергија 
што ќе резултира со значителна мотивација за штедење на енергија (јавна и 
приватна).           

Транспорт: од Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 2010[15] 
- Подобрување на градскиот протек и сообраќај, преку обезбедување на улога на 

инфраструктурата на градскиот превоз во намалувањето на емисиите на стакленички 
гасови; 

- Примена на заштита од бучавата во животната средина и поддршка за транспортен 
систем со кој ефикасно се планира користењето на земјиштето со напоредна заштита 
на виталните живеалишта и биолошката разновидност; 

- Преземање мерки со кои се подобрува економската и еколошката одржливост на 
транспортот.    

Потрошувачка и производство: од Стратегијата за одржлив развој на Република Македонија 
2010[15] 

- Иницирање  на реформа за зелено оданочување и преструктурирање на даноците од 
работната сила и инвестициите кон инвестиции во зелена економија каде се 
намалува недоволната искористеност на енергијата и ресурсите. Од даноци за 
„доброто“ (вработување) кон даноци за „лошото“ (неефикасни потрошувачи на 
енергија); 

- Имплементација на политики со кои се зголемува еко-ефикасноста и се обезбедуваат 
стимулации за водење на одржливи модели на производство и потрошувачка. На 
пример, политики со кои ќе се овозможи поголем број и достапност на зелени 
производи, а паралелно ќе се гради свеста на потрошувачот за таквите производи; 

- Подобрување на управувањето со ресурсите: водоснабдување, рециклирање, 
капацитети за обновлива енергија, шумарство, рибарство и еко-туризам.     

Управување со природни ресурси: од Стратегијата за одржлив развој на Република 
Македонија 2010[15] 

- Обезбедување на заштита на животната средина во Република Македонија врз 
основа на принципите на мрежата Натура 2000; 

- Промовирање на нова мрежа за мониторинг на животната средина; 
- Обезбедување на контрола на квалитетот на воздухот и ублажување на ефектите врз 

здравјето на луѓето и екосистемите; 
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- Воспоставување на управување со водните ресурси и намалување на загубите во 
текот на транспортот преку истекување и загадување. Изработка на планови за 
управување со речен слив; 

- Воведување на политики за управување со отпад со кои се намалува количината на 
создадениот отпад, а се фаворизира рециклирањето и спречувањето и контролата на 
загадувањето; 

- Поддршка на еко-туризмот и производството на органска и здрава храна како 
заштитен знак на Република Македонија во процесот на глобализација. 

Дефинирани цели за управување со отпад: од Стратегијата за управување со отпадот во 
Република Македонија 2008-2020[20] и Националниот план за управување со отпад 2009-
2015 [21].  

Табела бр. 1 Цели за одделни идентификувани активности activities. 

Активност  / тек на отпад Цел Да се 
постигне до 

Подобрување на ефикасноста на собирањето и 
сепарацијата на изворот: 

  

- Мешан комунален отпад 
- Сепарација на фракции на опасниот од 

неопасниот отпад (производство/услужен 
сектор) 

ефикасност на 
собирање 90% 

 
ефикасност на 

сепарација 100% 

2014 
 

2010 

Депонирање на отпад:    
- депонирање на комунален цврст отпад во 

привремени објекти (по уредување) 
- депонирање на комунален цврст отпад во 

објекти кои се во согласност со стандардите на 
ЕУ 0F

1 
- намалување на одлагањето на биоразградлив 

отпад на депониите (потребен е преоден 
период) 

- намалување на емисиите на стакленички гасови 
(само депонии)  

- пренасочување на тековите на индустриски 
опасен отпад од депониите за неопасен отпад 

100 % од собраниот 
комунален цврст отпад 

 
50% од собраниот 

комунален цврст отпад 
 

намалување до 75% 
 

намалување за околу 
25% на CO2 

еквивалентно 
 

ефект од 100 %  

2014 
 

2014 
 

2014 
 
 

2014 
 

2010 

 

 

 
                                                 
1  Повеќето од нашите депонии не се во согласност со ЕУ стандардите за депонии и е потребен преоден период за усогласување.  77% од 
територијата на Република Македонија е покриена со организирано собирање на комунален и друг вид неопасен  отпад кој се чува во 
привремени објекти и се депонира на трајни депонии.  
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Табела бр. 2  Цели за посебни текови на отпад  

Активност  / тек на отпад Цел Да се постигне до 
Посебни текови на отпад   
- отпад од пакување од сите 

3 категории (потребен е 
преоден период) 

искористување 50% 
рециклирање 25% 

(2018) 
(2018)*  

- стари гуми 
 

ефикасност на собирање 90% 
искористување на енергија   

100% 

2014 
2014 

- батерии /акумулатори забрана за увоз и продажба на 
батерии со Hg и Cd и батерии 
со многу висока содржина на  

Pb  

2010 

- стари возила собирање 90% 
искористување или повторно 

користење 70% 
искористување или повторно 

користење 85% 

2014 
(2018) 
(2018) 

- отпадна елкектрична и 
електронска опрема  

собирање 90% 
 

2014 

- отпад со ПХБ/ПХТ изготвен инвентар 
уништување 

 

2009 
(2018) 

- собирање/искористување/ 
капацитети за 
рециклирање и 
депонирање на градежен 
отпад и шут  

собран 30 % 
искористен/рециклиран 10% 

одлагање 90%  

2014 

 

Дефинирани цели во енергетскиот сектор: од Стратегијата за зголемување на енергетската 
ефикасност во Република Македонија до 2020[19], и од Стратегијата за користење на 
обновливо извори на енергија во Република Македонија до 2020 [23] 

- Заштеда на енергија од 9% од просечната потрошувачка евидентирана во период од 
пет години (2002-2006) до 2018 година, со континуирано промовирање на 
енергетската ефикасност и мониторингот до 2020 година; 

- Зголемување на учеството на обновливите извори на енергија од 13,8% во 2005, на 
21% во 2020, во вкупната потрошувачка на енергија; 

- Потрошувачката на био-горива до 2020 година се планира да достигне 10% од 
вкупната потрошувачка на гориво во транспортниот сектор.      
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Индикатори во енергетскиот сектор: од Стратегијата за зголемување на енергетската 
ефикасност во Република Македонија до 2020 [19] и публикацијата Индикатори за животната 
средина во Република Македонија 2008 [26] 

- Национален индикатор за заштеда на енергија врз основа на просечната финална 
потрошувачка на енергија за петте години од 2002 до 2006 (kt енергија/годишно); 

- Пресметка на индикативната цел за заштеда на енергија во комерцијалниот и 
услужниот сектор (јавни објекти) 2002-2006 (kt енергија/годишно); 

- Пресметка на индикативната цел за заштеда на енергија во индустрискиот сектор 
2002-2006 (kt енергија/годишно); 

- Пресметка на индикативната цел за заштеда на енергија во транспортниот сектор 
2002-2006 (kt енергија/годишно); 

- Потрошувачка на енергија во транспортниот сектор во Република Македонија; видови 
на енергија и видови на транспорт 2000-2006 kt енергија/годишно); 

- Финална потрошувачка на енергија по сектор 1995-2005 (kt енергија/годишно, %); 
- Вкупен интензитет на енергија 1995-2005 (%); 
- Вкупна потрошувачка на енергија по гориво 1995-2005 (kt енергија/годишно, %); 
- Потрошувачка на обновлива енергија 1995-2005 (kt енергија/годишно, %); 
- Тренд бруто потрошувачка на електрична енергија и обновлива електрична енергија 

1995-2005 GWh; 
- Производство на електрична енергија од обновливи извори 1995-2005 (%). 

Индикатори во секторот управување со отпад, контаминација на почвата и земјоделство: 
од публикацијата Индикатори за животна средина во Република Македонија 2008 [26] 

- Создавање на комунален отпад (kg/лице/година, процент); 
- Напредок во управувањето со контаминирани места (го покажува напредокот во пет 

основни чекори); 
- Зафаќање на земјиште (km2, процент %); 
- Шумски пожари (површината зафатена од пожар е изразена во ha, дрвната маса 

зафатена од пожар е изразена во m3); 
- Површини под органско земјоделство (ha, процент %); 
- Потрошувачка на минерално ѓубриво (kg/ha); 
- Потрошувачка на пестициди (kg/ha). 
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7. 6BИнституционална поставеност за развивање и 
спроведување на политики за ефикасно користење на 
ресурсите 

Во однос на предметот на одржливиот развој и ефикасно искористување на ресурсите, како 
и формулирање и спроведување на политики за одржлив развој, надлежноста им припаѓа на 
неколку министерства: 

- Влада, www.vlada.mk  
- Министерство за економија, www.economy.gov.mk  
- Министерство за финансии, www.finance.gov.mk  
- Министерство за животна средина и просторно планирање, www.moepp.gov.mk  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, www.mzsv.gov.mk  
- Министерство за транспорт и врски, www.mtc.gov.mk  
- Министерство за локална самоуправа, www.mls.gov.mk     

Постои заедничка надлежност и одговорност меѓу Министерството за економија и 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 

Како резултат на процесот на децентрализација во земјата, на општините се делегирани 
голем број надлежности, одговорности и областувања во сферата на одржливиот развој. 
Други актери вклучени во процесот на одржливиот развој и ефикасното искористување на 
ресурсите се Заедницата на единиците на локална самоуправа и Македонската агенција 
за енергија, со нејзината улога во промовирањето на енергетската ефикасност и 
користењето на обновливи извори на енергија. Своја улога во процесот има и 
Регулаторната комисија за енергија.      

Во насока на ефективна имплементација на Националната стратегија за одржлив развој во 
Република Македонија, се предвидуваат дополнителни институционални структури: 

1. Национална агенција за одржлив развој  
2. Национална инвестициска банка за одржлив развој  
3. Универзитетски кампус за одржлив развој  

Националната агенција за одржлив развој ќе биде формирана како друштво со ограничена 
одговорност во кое свои акции ќе поседуваат Владата на Република Македонија и 
вклучените општини. Националната агенција за одржлив развој е одговорна за 
имплементација на одржливиот развој според Националната стратегија за одржлив развој 
усвоена од Владата. Националниот совет за одржлив развој ќе врши надзор над работата на 
Агенцијата. 

Националната агенција за одржлив развој, на државно ниво, тесно ќе соработува со 
канцелариите за одржлив развој на локално, општинско ниво. Како и Агенцијата, локалните 
кацеларии имаат задача да подготвуваат и да спроведуваат проекти за одржлив развој . 
Канцелариите треба да бидат поддржани со комуникациска мрежа и дополнителна 
поддршка за изградба на капацитет од страна на Заедницата на единиците на локална 
самоуправа. Агенцијата, како и канцелариите за одржлив развој ќе бидат поврзани со 

http://www.vlada.mk/
http://www.economy.gov.mk/
http://www.finance.gov.mk/
http://www.moepp.gov.mk/
http://www.mzsv.gov.mk/
http://www.mtc.gov.mk/
http://www.mls.gov.mk/
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Националната инвестициска банка за одржлив развој, која ќе биде дел од проектите, 
циклусите на активности и ќе обезбедува финансиски средства за одржлив развој.  

Предложената институционална структура за поддршка во спроведувањето на одржливиот 
развој во Република Македонија е исто така базирана на Универзитетски кампус за одржлив 
развој, задолжен за истражување, анализа и демонстрирање на знаењата за одржлив развој, 
усвоени од Владата.  

  

8. 7BИзбрани политички инструменти или иницијативи за 
ефикасно користење на ресурсите презентирани 
подетално 

Усвојувањето на повластени тарифи за електрична енергија произведена од мали 
хидроцентрали, постројки на ветер и биомаса, се смета за важно. Во насока на иден успех, 
беа објавени два тендера за мали хидроцентрали и постројки на ветер и биомаса од страна 
на Министерството за економија. На првиот тендер беа понудени 40 локации, а на вториот 
28. 
http://www.economy.gov.mk/Uploads/files/sektorskiDok/energetika/Public_call_water_HC.pdf 

Со цел да се стимулира искористувањето на соларната енергија во земјата, Владата 
иницираше шема на субвенции, преку која Министерството за економија покрива 30% од 
набавната вредност на соларните панели за првите 500 купувачи на соларни панели, 
инсталирани во домаќинствата.  

Дел од реформите на Владата вклучуваат измени на Законот за ДДВ, кои воведуваат 
намалување на ДДВ од 18% на 5% за термални соларни панел системи и компоненти.  

Со донесувањето на Законот за животна средина во 2005 [27], се воведе даночна реформа со 
која секое моторно возило и пловен објекти, при регистрацијата, се задолжува со 
дополнителен данок за единиците без катализатор, а за единиците кои се во согласност со 
новите технолошки стандарди и имаат почисти технички спецификации (пр.: ефикасни 
катализатори) се пресметува помал данок. Дополнителни такси се воведени за создавање на 
индустриски неопасен отпад. Тие изнесуваат 0,5% дополнителна давачка кон постојната 
цена за собирање отпад, како и дополнителен надоместок за производство и увоз на тутун, 
нафтени деривати, пластика и пластични производи. Доплнителните такси се однесуваат и 
на оние што користат дрвна маса.  

Со Законот за животна средина беа воведени дополнителни даноци за увоз на стари 
моторни возила, употребени електрични и електронски опрема и производи, посебен 
опасен отпад, супстанции што го осиромашуваат озонот, како и за извоз на одредени 
заштитени и загрозени растенија или животни. 

Воведувањето на овие даноци има за цел да се намали производството и увозот на оние 
производи кои имаат негативен еколошки отпечаток и импликации врз здравјето на луѓето и 
природните ресурси. Намерата е исто така да се стимулира процес на намалување на 

http://www.economy.gov.mk/Uploads/files/sektorskiDok/energetika/Public_call_water_HC.pdf
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количините на индустрискиот неопасен отпад, што исто така обезбедува стимулација за 
ефикасно искористување и заштита на различни ресурси. 

Со воведувањето на проектот „Мултимедијален едукативен пакет за животна средина и 
одржлив развој – Зелен пакет“ од страна на Канцеларијата на РЕЦ во Македонија [28], целта 
беше да се подобри образованието за животната средина во Република Македонија преку: 

1. Развивање на современ модел на образование за животната средина за 
националниот образовен систем; 

2. Подигнање на еколошката свест меѓу учениците и наставниците, а преку нив кај 
целото општество; 

3. Инвестирање во човечки ресурси и изградба на капацитети за одржлив развој. 
 

9. 8BTеми од интерес и потреби за информации за натамошна 
работа  

Можна тема или дел од идните активности би можела да биде можноста за воспоставување 
на систем за управување со отпад со вклучување на основните карактеристики на 
одржливото управување со природните ресурси, заедно со политиките за интегрирани 
производи и интегрирано спречување и контрола на загадувањето.  

Целта на можните идни активности може да се однесува на активностите на управување со 
отпад со што може да се спречат емисии во животната средина, како и штетните и 
негативните ефекти за екосистемите, имајќи ги предвид ефикасните и ефективни технологии 
за собирање, транспорт, селекција, времено складирање и третман на различни видови 
отпад, како и оптималното искористување на материјалите и енергијата што се добива од 
состојките на отпадот.   
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10. 9BРеференци  
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10.2 13BРеференци за политика за ефикасно користење на ресурсите 
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http://www.economy.gov.mk/Uploads/files/sektorskiDok/energetika/Strategija_OIE_final_mk.pdf  
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http://www.sobranie.mk/en/WBStorage/Files/00%20NATIONAL%20PROGRAMME%202009%20%2029.05.2009.pdf
http://www.sobranie.mk/en/WBStorage/Files/00%20NATIONAL%20PROGRAMME%202009%20%2029.05.2009.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/compendium/SpatialPlanMacedonia.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/compendium/SpatialPlanMacedonia.pdf
http://www.sobranie.mk/en/WBStorage/Files/National_Development_Plan_2007-2009%2015.02.2007.PDF
http://www.sobranie.mk/en/WBStorage/Files/National_Development_Plan_2007-2009%2015.02.2007.PDF
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Second%20NEAP,%20en,%20finalen%20dokument%20za%20pecatenje,juni%202007.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Second%20NEAP,%20en,%20finalen%20dokument%20za%20pecatenje,juni%202007.pdf
http://www.moepp.gov.mk/default-en.asp?ItemID=CBB3AF354AB04A4291A87CEA7279857A
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Odrzliv_razvoj_2010.pdf
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Strategija%20za%20energetska%20efikasnost%20na%20Republika%20Makedonija.pdf
http://www.economy.gov.mk/WBStorage/Files/Strategija%20za%20energetska%20efikasnost%20na%20Republika%20Makedonija.pdf
http://www.economy.gov.mk/Uploads/files/sektorskiDok/energetika/Strategija_OIE_final_mk.pdf
http://www.economy.gov.mk/Uploads/files/sektorskiDok/energetika/Strategy_for_IEE_EN.pdf
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http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Waste%20Management%20Strategy%20of%20the%20RM%202008-2020.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/NWMP_2009-2015_%20of%20RM_finaL.pdf
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[24] Industrial Development Policy of the Republic of Macedonia 2009-2020 
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Ефикасно користење на 
ресурсите во Европа 
 

Политики и пристапи во 31 земји членки  
и соработнички на ЕЕА 
 
 
 
Дополнителни информации за политиките за 
ефикасно користење на ресурсите, вклучувајќи го 
аналитичкиот извештај за 31 детални профили на 
земји, може да се најдат на веб-страницата на 
EEA:  
 
http://www.eea.europa.eu/resource-efficiency 
 
 
 
 

 
Избрани примери на политики за ефикасност на ресурси, инструменти или 

цели презентирани во 31 детални профили на земји  
 

 
 

http://www.eea.europa.eu/resource-efficiency
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