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ВОВЕД  

Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC) е усвоена на 9 мај, 1992 на 
Конференцијата на ОН за животна средина и оддржлив развој во Рио де Женеиро, и се смета за 
одговор на меѓународната заедница на феноменот на глобално затоплување предизвикан од 
зголемените концентрации на стакленички гасови. Генералната цел на UNFCCC е да се 
стабилизираат концентрациите на стакленички гасови во атмосферата на ниво кое би спречило 
опасни антропогени пореметувања на климатскиот систем.  

Република  Македонија ја ратификуваше UNFCCC на 4 декември 1997 (Службен весник на РМ 
– Меѓународни договори 61/97), и со тоа на 28 април 1998 година стана страна кон 
Конвенцијата. Фокусна точка  за UNFCCC е Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
Како страна кон Конвенцијата, Република Македонија  ја изготви Првата национална 
комуникација  (FNC). Првата национална комуникација беше усвоена од Владата на Република 
Македонија и поднесена до Секретаријатот на UNFCCC во март 2003 година. Нејзината 
изработка беше поддржана од UNDP/GEF. Во декември 2003, истата беше претставена на 
Конференцијата на страните (COP) кон UNFCCC. Како продолжение на Првата национална 
комуникација под UNFCCC се изработи  Втора национална комуникација. 
За прв пат беше подготвен Инвентар на стакленички гасови во Македонија како дел од Првата 
национална комуникација. Во рамките на Втората национална комуникација, во согласност со 
насоките за изготвување на националните комуникации (17/CP.8), беше изготвен Инвентар на 
стакленички гасови за периодот помеѓу 1999 и 2002 година (2000 година беше основна година). 

На третата конференција на страните (Кјото, 1997) беше усвоен Протоколот од Кјото 1, кој 
претставува инструмент за поставување на обврзувачки цели за страните кон Конвенцијата, 
преку обврзување на индустријализираните земји и земјите во транзиција вклучени во Анекс I 
кон Конвенцијата, да ги намалат вкупните емисии на стакленички гасови за најмалку 5 
проценти во споредба со нивоата од 1990 година, и тоа за период од пет години (2008-2012).  

Република  Македонија го ратификуваше Протоколот од Кјото на 18 ноември 2004 година. 

Деталните принципи за спроведувањето на Протоколот од Кјото беа претставени на Седмата 
Конференција на страните (Маракеш, 2001 година), кои се содржани во Договорите од 
Маракеш. Единаесеттата Конференција на страните (Монтреал, 2005 година), послужи како прв 
Состанок на страните кон Протоколот од Кјото (COP/MOP), усвоен во правилата за 
спроведување на Протоколот од Кјото, претходно разгледувани во Маракеш. Во моментов, 
меѓународните преговори се фокусираат на идните обврски на страните кон Конвенцијата во 
периодот по истекот на важноста на Протоколот од Кјото (по 2012 година).  

На Шеснаесеттата Конференција на страните одржана во Канкун, во декември 2010 година, се 
усвоија Договорите од Канкун (Одлука 1/CP16)2.  

Во Поглавје III “Подобрени активности за ублажување”, Дел Б “Национално соодветни 
активности за ублажување за страните земји во развој”, став 60, се предвидува дека 
Конференцијата на страните: 

“Одлучува да го подобри известувањето во националните комуникации, вклучително и во 
инвентарите од страните кои не се вклучени во Анекс I кон Конвенцијата, во однос на 
активностите за ублажување на климатските промени и нивните ефекти, како и за 
добиената поддршка, со дополнителна флексибилност со која на најнеразвиените земји 
страни и малите острови кои се земји во развој им се овозможува следното: 

a) Содржината и динамиката на националните комуникации од страните кои не се 
дел од Анекс I кон Конвенцијата нема да бидат пообемни од оние на страните кои 

                                                 
1 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 
2 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2 
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се вклучени во Анекс I кон Конвенцијата; 
b) Страните кои не се вклучени во Анекс I кон Конвенцијата треба да ги доставуваат 

своите национални комуникации  до Конференцијата на страни, во согласност со 
член 12, став 1, од Конвенцијата, на секои четири години или во согласност со 
некои идни решенија за динамиката на известување донесени од страна на 
Конференцијата на страни, земајќи го предвид различниот временски распоред и 
брзото обезбедување на финансиски средства за покривање на договорените 
целосни трошоци кои се направени од страна на страните кои не се вклучени во 
Анекс I кон Конвенцијата при подготовката на нивните национални комуникации; 

c) Земјите во развој, во согласност со нивните можности и нивото на поддршка 
обезбедено за известување, исто така треба да поднесуваат двогодишни 
извештаи  кои содржат ажурирани национални инвентари на стакленички гасови, 
вклучително и извештај за националниот инвентар и информации за 
активностите за ублажување, потребите и добиената поддршка. 

Платформата за подобрени активности од Дурбан  усвоена на Седумнаесеттата Конференција 
на страните која се одржа во Дурбан, Јужна Африка  (2011 година), дава простор амбициозните 
земји да направат дополнителни чекори за намалување на емисиите, и сите страни се согласија 
да преговараат за и да договорат нов режим за ублажување на климатските промени до 2015 
година и истиот да почне да функционира до 2020 година.  

Република  Македонија  во 2005 година доби статус на земја кандидатка за членство во 
Европската Унија. На 18 февруари 2008 Советот го усвои Партнерството за прием на земјата, 
со што го ажурираше претходното Европско партнерство од јануари 2006 година. 

Како земја кандидатка за членство во Европската Унија, Министерството за животна средина и 
просторно планирање е исто така одговорна институција за известување за инвентарот на 
емисии на загадувачи на воздухот во согласност со методологијата CORINAIR, која во 
насоките за нејзина употреба содржи стандардни емисиски фактори. 

Република  Македонија, како земја потписник на Женевската Конвенција за далекусежно 
прекугранично загадување на воздухот во која се содржат обврски за намалување на емисиите, 
има и обврски кои произлегуваат од Конвенцијата и Протоколите кон Конвенцијата. 

Категориите на извори и апсорпции на јаглерод како и за проценување и известување на 
националните инвентари на емисии на стакленички гасови дадени во Насоките за Интегрирано 
спречување и контрола на индустриско загадување малку се различни од категориите кои се 
изработени од Комисијата на Европските заедници (CEC) и која се користи во Европа. 
Причините за овие разлики лежат, прво во потеклото на двата системи за инвентаризација, и 
второ во примарната употреба на податоците од инвентарот. Сепак, најновите трендови водат 
кон усогласување на овие два система. 

Поради употребата на различни емисиски фактори за известување во методологијата на 
Меѓувладиниот панел за климатски промени-IPPC и во методологијата според CORINAIR се 
создаваат разлики во известените емисии, но исто така тие се рефлектираат и во многу 
национални студии /документи, со што се создава конфузија. 

Изборот на емисиски фактори за изработката на претходните инвентари и за двете конвенции 
се вршеше преку ангажирање на надворешни приватни компании / академски претставници и 
најголемиот број на емисиски фактори се утврдуваа врз основа на експертско мнение за 
предложените стандардни вредности. 

Усвојувањето на национални емисиски фактори би го зголемило квалитетот на изработката на 
инвентари во согласност со IPPC, бидејќи би овозможило користење на повисок Tier. 
Анализата поврзана со Инвентарот на стакленички гасови и релевантните секторски анализи 
треба да помогне и за поставување на реалистични национални цели за ублажување на 
последиците од климатските промени кои понатаму ќе и помогнат на земјата да ги исполни 
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своите обврски кон UNFCCC, и да биде подобро подготвена за преговарање во врска со 
поглавјето за климатски промени со Европската унија. 

Од тие причини, Министерството за животна средина и просторно планирање, како 
институција одговорна за известување и во согласност со UNFCCC и во согласност со 
Женевската Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот, ја согледа 
важноста на избор/изработка на Датабаза на емисиски фактори на национално ниво, која е 
потребна за заедничко известување во согласност со UNFCCC (Насоки за изработка на 
национални инвентари на стакленички гасови за IPPC) и со Женевската Конвенција за 
далекусежно прекугранично загадување на воздухот. 

Целта на изработката на овој Патоказ е да се поддржи процесот на одлучување во земјата во 
однос на тоа кои чекори и по кој редослед треба тие да се преземат со цел да се избере/изработи 
Датабаза на емисиски фактори на национално ниво, која е потребна за заедничко известување 
во согласност со UNFCCC (Насоки за изработка на национални инвентари на стакленички 
гасови за Интегрирано спречување и контрола на индустриско загадување) и со Женевската 
Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот. 

По анализата, имајќи ги предвид нејзините резултати, Патоказот ги претставува предлозите за 
опции кои се препорачливи за Република  Македонија, а кои произлегуваат од анализата на 
недостатоците на Инвентарот на стакленички гасови на Македонија изготвен како дел од 
Втората национална комуникација и Информативниот извештај за инвентарот, од 2010 година, 
поднесен до Конвенцијата на UNECE за далекусежно прекугранично загадување на воздухот. 

 

1. НАЦИОНАЛЕН ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ И ИНВЕНТАР НА 
ЕМИСИИТЕ ОД ЗАГАДУВАЧИ  НА ВОЗДУХОТ ИЗГОТВЕН СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА. 

1.1. НАЦИОНАЛЕН ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

1.1.1. Методологиите за проценка на емисии од антропогени извори и нивното 
отстранување при апсорпција на стакленички гасови 

Ревидирани Насоки за Национални инвентари на стакленички гасови, во согласност со 
Интегрирано спречување и контрола на индустриско загадување, 1996 година 

Насоките за IPPC прв пат беа усвоени во 1994 и објавени во 1995. Третата Конференција на 
страните на UNFCCC одржана во 1997 во Кјото  потврди дека ревидираните Насоки за IPPC за 
подготовка на Национални инвентари на стакленички гасови од 1996 година  треба да се 
користат како "методологија за проценување на емисиите од антропогените извори и нивно 
отстранување при апсорпции на стакленички гасови" при пресметување на законски 
обврзувачките цели за време на првиот обврзувачки период.  

Насоки за добри практики при IPPC и Управување со несигурностите во Националните 
инвентари на стакленички гасови (IPPC  GPG) 

Насоките за добри практики при IPPC даваат насоки за добри практики кои ќе им помогнат на 
земјите да ги подготват инвентарите кои (колку што може да се оцени) ниту ги преувеличуваат 
ниту ги пренамалуваат емисиите и со кои несигурните податоци се намалуваат на најниското 
можно ниво.  

За оваа цел, тие поддржуваат развој на инвентари кои се транспарентни, документирани, 
постојани низ време, комплетни, споредливи, оценети за несигурни податоци, подлежат на 
контрола на квалитетот и обезбедување на квалитетот и се ефикасно ги користат ресурсите.  

Извештајот за добри практики не ги ревидира или заменува Насоките на IPPC за подготовка на 
Национални инвентари на стакленички гасови (IPCC, 1996), туку содржи дополнителен 
материјал кој ги надополнува и е во согласност со тие насоки.  
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Овој извештај е усвоен на Пленарната седница за IPPC на шеснаесеттата сесија одржана во 
Монтреал, 1-8 мај, 2000 година. 

За да бидат усогласени со добрите практики како што се дефинирани во овој извештај, 
инвентарите треба да содржат ниту преголеми ниту премали проценки, во мера во која тоа 
може да се оцени, а несигурностите во тие проценки треба да бидат колку што е можно помали.   

Целта на овие барања е да се осигури дека проценките на емисиите, дури и несигурни, се 
проценки направени со добра волја, што значи дека тие не содржат пристрасни информации 
кои можеле да се идентификуваат и да се елиминираат, и дека несигурностите се 
минимизирани колку што е можно повеќе земајќи ги предвид националните околности. 
Проценките од овој вид, би биле најдобрите што можеле да се добијат, земајќи го предвид 
моменталното научно знаење и достапните ресурси.  

Добрите практики имаат за цел почитување на овие барања и тие даваат насоки за:  

- Избор на методот за проценка во контекстот на Насоките за IPPC;  
- Процедури за осигурување на квалитетот и контрола на квалитетот со цел да се направи 

накрсна проверка за време на составувањето на инвентарот;  
- Документирање, архивирање и известување на податоците и информациите за да се 

олесни прегледувањето и оценувањето на проценките за емисиите;  
- Квантификација на несигурностите на ниво на категорија на извор на емисии и на ниво 

на инвентарот во целина, така што ресурсите кои се на располагање за истражување да 
можат да се насочат кон намалување на несигурностите низ време, и да можат да се 
следат подобрувањата. 

Изработката на инвентарот бара многу ресурси што значи дека прво: агенциите кои работат на 
инвентарот ќе треба да ги определат приоритетните категории на извори на емисии и методите 
за оценка и второ дека квалитетот на податоците може да се подобри со текот на времето. 

1.1.2. Клучна категорија на извори на емисии  

Клучна категорија на извори на емисии е таа која е приоретизирана во националниот систем за 
инвентар бидејќи нејзината проценка има големо влијание врз вкупниот инвентар на директни 
стакленички гасови во однос на апсолутните ниво на емисии за таа земја, потоа врз трендот на 
емисиите или врз двете. Клучни категории на извори на емисии се оние категории кои собрани 
заедно во опаѓачки редослед по големина, сочинуваат преку 95% од вкупниот збир.  

Во Насоките за добри практики при IPPC дадени се упатства кои важат за сите категории на 
извори во однос на тоа како да се идентификуваат категориите на кои треба да се 
приоретизираат при изработката на инвентарот, како и кога и како повторно да се пресметаат 
претходно изготвените проценки за емисии за да се обезбедат конзистентни трендови на 
емисии. Клучна категорија на извори на емисии е таа категорија која има значително влијание 
врз вкупниот инвентар на директни стакленички гасови во однос на апсолутното ниво на 
емисии во земјата, врз трендот на емисиите или врз двете. Исходот од анализата за 
определување на клучна категорија на извори на емисии се зема предвид при изготвувањето на 
инвентарот како што е наведено во постапката на одлучување. 

Важно е да се идентификуваат клучните категории на извори на емисии така што ресурсите кои 
се на располагање за подготовката на инвентарот да можат да се приоретизираат и да се 
изготват најдобри можни проценки за најзначајните категории на извори. 

1.1.3. Tiers (Нивоа) 

Дополнително внимание треба да се насочи кон клучните категории на извори на емисии во 
однос на избраната методологија. Како што е прикажано на Слика 1, (Чекори за избор на добар 
практичен метод), агенциите кои работат на инвентарот се поттикнуваат да користат методи на 
добри практики специфични за категорија на извор на емисии  за нивните клучни 



 12

категории на извори, освен во случаи кога за тоа нема ресурси. За многу категории на извори се 
прелага употреба на методи од повисоко ниво (односно Tier 2 за клучните категории на 
извори), иако ова не е секогаш можно. Во врска со конкретната примена на овој принцип за 
конкретни клучни категории на извори на емисии, агенциите за инвентаризација треба да ги 
следат насоките и дрвата на одлучување. Чекорите за одлучување го формализираат изборот на 
метод за проценка кој најмногу одговара на националните околности. Насоките за категоријата 
на извори кои се поврзани со чекорите за одлучување исто така даваат информации за изборот 
на емисиски фактори и податоци за активностите, како и за големината на несигурните 
податоци кои се потребни за да се поддржат постапките за определување на несигурностите. 
 

Слика 1. Чекори при изборот на добар практичен метод (IPCC GPG, 7.15) 

 

1.1.4. Емисиски фактори  

Изборот на најсоодветни емисиски фактори (особено за клучните сектори) е основен чекор во 
подготовката на сеопфатен инвентар. Земајќи ги предвид специфичните национални околности, 
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треба да се изработат емисиски фактори кои се специфични за земјата и кои ќе се применуваат 
при подобрување на инвентарите. 

1.1.5. Насоки за изготвување на Национални инвентари на стакленички гасови, 
според Насоките за IPPC 2006  

Насоките за изготвување на Национални инвентари на стакленички гасови според IPPC од 2006 
(Насоки од 2006) беа изготвени на барање на  UNFCCC со цел да се ажурираат ревидираните 
насоки од 1996 и придружните Насоки за добри практики кои содржат методологии договорени 
на меѓународно ниво чија намена е да се користат од земјите при проценката на инвентарите на 
стакленички гасови кои треба да ги известат до UNFCCC.  

Методите на IPPC ги користат следните концепти: 

- Добра практика:  Со цел да се промовира изработката на вискоквалитетни национални 
инвентари на стакленички гасови во претходните насоки беше дефинирана збирка на 
методолошки принципи, активности и постапки, кои колективно се нарекуваат добра 
практика. Насоките од 2006 година го задржуваат концептот на добра практика и ја 
вклучуваат дефиницијата која е воведена во Насоките за добри практики од 2000 година. 
Ова генерално беше прифатено од земјите како основа за изработка на инвентарот и 
инвентарите кои се во согласност со добра практика се оние кои содржат ниту преголеми 
ниту премали проценки во мера во која можат да се оценат, и во кои несигурностите се 
на најниско можно ниво.   

- Tierѕ: Tier (или ниво) претставува степен на сложеност на методологијата. Вообичаено се 
обезбедуваат три нивоа. Tier 1 е основниот метод, Tier 2 е среден метод и Tier 3 е 
најтежок метод во однос на сложеноста и потребата од податоци. Нивоата 2 и 3 
понекогаш се нарекуваат методи од повисоко ниво и генерално се сметаат дека се 
попрецизни.    

- Стандардни податоци: Методите од ниво 1 за сите категории се методи кои ги користат 
достапните национални или меѓународни статистики во комбинација со дадените 
стандардни емисиски фактори и дополнителните параметри кои исто така се обезбедени, 
и поради тоа овие методи можат да се применат во сите земји.   

- Клучни категории: Концептот на клучна категорија се користи за да се идентификуваат 
категориите кои имаат значително влијание врз вкупниот инвентар на стакленички 
гасови на една земја, во однос на апсолутното ниво на емисии и апсорпции, трендовите 
во емисиите и апсорпциите, или несигурноста во емисиите и апсорпциите. Клучните 
категории треба да се приоритет за земјите при алоцирање на ресурсите за 
инвентаризација во однос на собирање на податоци, осигурување/контрола на 
квалитетот и за известување.   

- Шема со чекори за одлучување: Шемите со чекори за одлучување за секоја категорија му 
помагаат на лицето кое го составува инвентарот да се движи низ насоките и да ја избере 
соодветната методологија од определено ниво која одговара на околностите, врз основа 
на оценката на клучните категории. Генерално добра практика е да се користи метод од 
повисоко ниво за клучните категории, освен доколку за тоа нема доволно ресурси. 

1.2. РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  - ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

Како страна кон UNFCCC, Република  Македонија има изготвено две национални 
комуникации, кои содржеа Национални инвентари на стакленички гасови. Првиот Инвентар за 
стакленички гасови на Република  Македонија беше изготвен за периодот помеѓу 1990-1998 
година. Под Втората национална комуникација беше изготвен Инвентар на стакленички гасови 
за периодот помеѓу 1999 и 2002 година (2000 година беше основна година).  

Во моментов се спроведува проектот “Трета национална комуникација до UNFCCC” и се 
подготвува Инвентар на стакленички гасови во рамките на Третата национална комуникација. 
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Табела 1. Клучни категории на извори на емисии во Инвентарот на стакленички гасови 
во рамките на Третата национална комуникација 

КАТЕГОРИИ НА ИЗВОРИ  И АПСОРПЦИИ НА   
СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ: 

Кл. кат. за CO2 
(ДА/НЕ) 

Кл. кат. за CH4  
(ДА/НЕ) 

Кл. кат. за N2O 
(ДА/НЕ) 

1. Енергија    
A. Активности за согорување гориво (секторски пристап)     
1. Енергетска индустрија  ДА ДА ДА 
2. Производна индустрија и градежништво  ДА  ДА 
3. Транспорт     

б.  Патен транспорт  ДА ДА ДА 
4. Други сектори     
б.  Станбен  ДА ДА ДА 

5. Друго(како што е наведено во табела 1.A(a) лист 4) ДА ДА ДА 
Б. Фугитивни емисии од горива     

1.  Цврсти горива   ДА  
Емисии на CO2 од биомаса ДА ДА ДА 
2. Индустриски процеси     
A.  Минерални продукти     

1.  Производство на цемент  ДА   
В.  Производство на метал     

1.  Производство на железо и челик  ДА   
2.  Производство на феролегури  ДА   

4. Земјоделство    
A. Ентерична ферментација     

1.    Говеда (1)  ДА  
Опција A:  ДА  
Млечни говеда  ДА  
Немлечни говеда  ДА  

2.    Бизони   ДА  
3.    Овци   ДА  
4.    Кози   ДА  
6.    Коњи   ДА  
8.    Свињи   ДА  
9.    Живина   ДА  
10.  Друго(како што е наведено во табела 4.A) Зајаци   ДА  

Б.  Управување со ѓубриво     
1.    Говеда (1)  ДА ДА 

Опција A:  ДА ДА 
Млечни говеда  ДА ДА 
Немлечни говеда  ДА ДА 

2.    Бизони   ДА ДА 
3.    Овци   ДА ДА 
4.    Кози   ДА ДА 
6.    Коњи   ДА ДА 
8.    Свињи   ДА ДА 
9.    Живина   ДА ДА 
10.   Друг добиток (како што е наведено во табела 4.Б(а)) 

Зајаци  
 ДА ДА 

Б.  Управување со ѓубриво (продолжение)     
12.  Течни системи   ДА ДА 
13.  Складирање на цврсто ѓубриво и сув дел   ДА ДА 
14.  Други системи за управување со отпад од животни   ДА ДА 

Г.  Земјоделски почви  (2)    
1.  Директни емисии од почвата    ДА 
2.  Ѓубриво од пасишта, фарми и од трлата (3)   ДА 
3.  Индиректни емисии    ДА 

6. Отпад     
A.  Отстранување на цврст отпад на земја   ДА  
Б.  Постапување со отпадни води    ДА 

1.  Индустриска отпадна вода    ДА 
2.  Отпадна вода од домаќинства и од комерцијални објекти   ДА 
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1.3. ИНВЕНТАР  НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА 

Заедничкото упатство на EMEP/EEA (Европска програма за мониторинг и евалуација/Европска 
агенција за животна средина) за инвентаризација на загадувачите на воздухот “Технички 
насоки за подготовка на национални инвентари на емисии”, кои ги следат Насоките за 
известување на податоци за емисии според Конвенцијата на Економската комисија за Европа 
на ОН (UNECE) Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот и 
Директивата на ЕУ за национални плафони на емисии, дава концизни насоки за тоа како да се 
направи инвентар на атмосферски емисии. Упатството е изготвено од наменската група на 
Конвенцијата за инвентари на емисии и проекции (TFEIP), а деталната работа беше сработена 
од експертски панели на наменската група и Европската агенција за животна средина (EEA). 
Упатството е објавено од страна на EEA и сегашното издание ги заменува сите претходни 
верзии. Ова упатство е компатибилно со Насоките на Интегрираното спречување и контрола на 
индустриското загадување за Национални инвентари на стакленички гасови.   

Упатството исто така ги следи примерите на Насоките на Интегрираното спречување и 
контрола на индустриското загадување со тоа што содржи Дрва за одлучување за да им се 
помогне на лицата кои ќе го составуваат инвентарот да изберат најсоодветна методологија, 
имајќи ги предвид достапноста на податоците и важноста на изворот на емисии. 

1.3.1. Клучна категорија  

Клучна категорија на извори на емисии е категорија која е приоретизирана во националниот 
систем за инвентар бидејќи истата е прилично важна за еден или повеќе загадувачи на воздухот 
во националниот инвентар на земјата, во однос на апсолутното ниво, трендот или несигурните 
податоци за емисии. 

Добра практика е секоја земја систематски и објективно да ја користи анализата на клучна 
категорија како основа за избор на методи за пресметување на емисиите. Таквиот процес ќе 
води до подобрен квалитет на инвентарот и до поголема сигурност на проценките. 

1.3.2. (Tierѕ) Нивоа 

Емисиите може да се оценуваат со методи со различни нивоа на сложеност. Во рамките на 
насоките за IPCC од 2006 година и усвоениот прирачник на EMEP/EEA за инвентаризација на 
загадувачи на воздухот, методите се изразени во три нивоа со растечка сложеност. Методот од 
‘Tier 1’ е едноставен метод кој користи единствено стандардни фактори. За да се надгради 
метод од Tier 1 на Tier 2, стандардните емисиски фактори треба да се заменат со емисиски 
фактори кои се специфични за земјата или за технологијата која се користи. За ова исто така 
може да е потребно дополнително да се поделат податоците за активностите на широк спектар 
на различни технологии, имплицитно прикажани збирно во методот од Tier 1.  Метод од Tier 3 
е метод кој користи најнови научни знаења со пософистицирани пристапи и модели. 

- Методи од Tier 1: применуваат едноставна линеарна релација помеѓу податоците за 
активностите и емисиски фактори.  Податоците за активностите се изведуваат од веќе 
подготвени статистички информации (статистика за енергетика, статистика за 
производство, броење на возила во сообраќајот, големина на населението и сл.). 
Стандардните емисиски фактори за Tier 1 се избрани на начин на кој претставуваат 
'типични' или 'просечни' процесни услови - тие не зависат од технологијата. 

- Методи од Tier  2: користат исти или слични податоци за активностите како методите од 
Tier  1, но применуваат емисиски фактори специфични за земјата; емисиските 
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фактори специфични за земјата треба да се изработат, со употреба на информации кои 
се специфични за земјата (за процесните услови, квалитетот на горивата, технологиите 
за намалување на емисиите и сл).  Во многу случаи овие методи исто така можат да 
бидат и подетални, кога статистиката за активностите понатаму е поделена во под-
активности со горе долу хомогени процесни карактеристики. 

- Методи од Tier 3: овие методи се дури и подетални од претходно кажаното; тие може да 
вклучуваат податоци на ниво на инсталација и / или софистицирани модели. При 
употребата на овие модели се употребуваат податоци од регистрите за ослободување и 
пренос на загадувачи (PRTR) добиени од шемите за тргување со индустриски емисии 
или пак се употребуваат модели како COPERT за определување на емисиите од патниот 
транспорт. 

Слика 2. Чекори при избор на метод на добра практика (Прирачник за инвентаризација 
на загадувачи на воздухот на EMEP/EEA, анализа на клучни категории и избор на 

методологија стр. 6) 
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1.4. РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА - ИНФОРМАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ИНВЕНТАРОТ ВО РАМКИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ДАЛЕКУСЕЖНО 
ПРЕКУГРАНИЧНО ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ НА ЕКОНОМСКАТА 
КОМИСИЈА НА ОН ЗА ЕВРОПА 

Информативниот извештај за инвентарот од 2010 година опфаќа информации за антропогени 
емисии на загадувачи на воздухот. Емисиите се пресметувани врз основа на стандардните 
методи и процедури дадени во Прирачникот за инвентаризација на загадувачите на воздухот на  
EMEP/EEA “Технички насоки за подготовка на национални инвентари на емисии”, Насоките за 
добри практики на EMEP/CORINAIR, и Добрите практики за инвентаризација на емисии 
според Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот. 

Табела 2. Клучни категории на извори на емисии, азотни оксиди (NOx) и нивоа (tierѕ) 
користени во Инвентарот според CORINAIR 

Јавно производство на електрична енергија 
и топлина 

Tier 2 

Патен транспорт - патнички возила  Tier  1 
Патен транспорт - лесни возила  Tier  1 
Патен транспорт - тешки возила  Tier  1 

Табела 3. Клучни категории на извори на емисии, неметански испарливи органски 
соединенија (NMVOC) и нивоа (Tierѕ) користени во Инвентарот според CORINAIR 

Патен транспорт - патнички возила  Tier 1 
Патен транспорт - испарување на бензин  Tier 1 
Станбени - стационарни постројки  Tier 1 
Фугитивни емисии од горива – ископ на јаглен и постапување со него Tier 1 
Храна и пијалаци  Tier 1 
Домашна употреба на растворувачи и фунгициди  Tier 1 
Млечни говеда Tier 1 
Немлечни говеда Tier  1 
Свињи  Tier  1 
Кокошки несилки  Tier  1 

Табела 4. Клучни категории на извори на емисии, сулфурни оксиди (ЅOx) и нивоа (Tierѕ)  
користени во Инвентарот според CORINAIR 

Јавно производство на електрична енергија и топлина Tier 3 
Стационарно согорување во производни индустрии и градежништво: железо и 
челик  

Tier 1 

Табела 5. Клучни категории на извори на емисии, јаглерод моноксид и нивоа користени 
во Инвентарот според CORINAIR 

Патен транспорт - патнички возила  Tier 1 
Станбени - стационарни постројки  Tier 1 

Табела 6. Клучни категории на извори на емисии, тринатриум фосфат и нивоа (Tierѕ) кои 
се користени во Инвентарот на загадувачи на воздухот според CORINAIR  

Јавно производство на електрична енергија 
и топлина 

Tier 2 

Станбени - стационарни постројки  Tier  1 
Поплочување на патишта со асфалт  Tier  1 
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2. ИСКУСТВО И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА / УСВОЈУВАЊЕ НА 
ЕМИСИСКИ ФАКТОРИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ИНДУСТРИИТЕ ВО РЕГИОНОТ НА  
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

Од регионот на ЈИЕ во Анекс I вклучени се три земји – Грција, Романија и Бугарија. Сите овие 
земји се членки на Европската Унија. Од тие причини, барањата во однос на известување на 
стакленички гасови се построги за овие земји.  

Се до 2007 година, годината кога пристапија во Европската Унија, Романија и Бугарија главно 
користеа стандардни емисиски фактори на стакленички гасови според IPCC.  Податоците кои 
беа потребни за утврдување на емисиските фактори специфични за земјата се утврдуваа врз 
основа на студии за земјата, или се добиваа преку мерење и аналитичка пресметка на 
електраните, или пак се добиваа од јавните снабдувачи со природен гас. 

По воспоставувањето на Шемата за тргување со емисии на ЕУ, земјите го определуваат 
емисискиот фактор специфичен за таа земја врз основа на податоците кои се собрани за време 
на изготвувањето на Националните планови за алокација (NAP) и потоа од извештаите за 
Шемата за тргување со емисии и IPCC подготвени од операторите. 

 

3. ГЛАВНИ  ЧЕКОРИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЕМИСИСКИ ФАКТОРИ  

Добра практика е достапните ресурси да се насочат кон подобрување на податоците и методите 
за клучните категории. Идентификацијата на клучни категории во националните инвентари 
овозможува приоретизација на ограничените ресурси кои се достапни за подготовка на 
инвентарите; како и да се изберат подетални методи од повисоко ниво за анализа на клучните 
категории. Лицата кои го составуваат инвентарот треба да користат методи специфични за 
конкретна категорија кои се претставени во секторските дрва за одлучување кои се содржат во 
деловите од насоките кои се однесуваат на дадени сектори. Обично за анализа на клучни категории 
се препорачуваат методи од повисоко ниво (ниво 2 и 3). 

За сите Клучни категории на извори на емисии, дадени се пристапи за определување на 
емисиските фактори. Исто така се дадени и пристапите за прибирање на податоци. За пример 
даден е и документ за пресметка на емисискиот фактор за природен гас. 

3.1. ЕНЕРГИЈА 

3.1.1. ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

3.1.1.1. ЕМИСИИ НА CO2 ОД СТАЦИОНАРНО СОГОРУВАЊЕ (1.A.1. Енергетски 
иднустрии, 1.A.2. Производни индустрии и градежништво 1.А.4. Други сектори, 
1.A.5. Други) 

Емисискиот фактор за CO2 од согорување на фосилни горива зависи од содржината на јаглерод 
во горивото. Содржината на јаглерод во горивото е вградена хемиска карактеристика и не 
зависи од процесот на согорување или од условите на согорувањето. Содржината на енергија на 
горивото исто така е вградена хемиска карактеристика.  

За горива со кои се тргува, содржината на јаглерод во горивото и нето калориската вредност 
можат да се добијат од снабдувачите со горива. На Слика 3, чекорите за избор на калориски 
вредности и емисиски фактор за јаглерод го илустрираат изборот на емисиски фактор. 

Емисискиот фактор се пресметува со следната равенка: 

EF [t/TJ] = (C [%] * 44 * Ox)/(NCV [TJ/t]*12*100)   Равенка 1 
C – содржина на јаглерод во % 
Ox - оксидациски фактори  
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NCV - Нето калориска вредност во ТЏ/тон 
Ox - оксидациски фактор IPCC 1996, в. 2, p.1.8, табела I-4 
 
Јаглени  0.98 
Нафта и производи од 
нафта  0.99 
Гас 0.995 
Тресет за генерација на 
електрична енергија  0.99 
 
 

3.1.1.2. ЕМИСИИ ШТО НЕ СЕ CO2 ОД СТАЦИОНАРНО СОГОРУВАЊЕ (1.A.1. 
Енергетска индустрија, 1.A.2. Производна индустрија и градежништво 1.А.4. 
Други сектори, 1.A.5. Други) 

Некои емисии кои не се CO2 емисии како CH4, CO и неметански испарливи органски 
соединенија (NMVOC) се резултат на нецелосното согорување на горивата.  

Карактеристиките на горивото, видот на технологијата и контролата на емисиите се главни 
фактори од кои зависи стапката на емисии на CH4 и N2O од стационарни извори. Содржината 
на влага, фракцијата на јаглерод, и ефикасноста при согорување се исто така важни фактори 
кои треба да се земат предвид. 

Слика 4 ги резимира добрите практики при избор на методологија. Оваа постапка треба да се 
примени одделно на секоја од категориите на подизвори за секој гас чии емисии постојат во 
земјата. 

Добра практика е да се користат најразложените достапни емисиски фактори специфични за 
технологијата и за земјата, а особено оние изведени од директни мерења на различни 
стационарни извори на емисии од согорување. 

При употреба на пристапот со Tier 2, постојат три можни видови на емисиски фактори:  

- Национални емисиски фактори; Овие емисиски фактори може да се изведат од 
национални програми кои веќе ги мерат емисиите на индиректни стакленички гасови 
како што се NOx, CO и неметански испарливи органски соединенија за определување на 
квалитетот на воздухот; 

- Регионални емисиски фактори;  

- Стандардните емисиски фактори за IPCC, под услов да се направи внимателен преглед 
на усогласеноста на овие фактори со состојбата во земјата. Може да се користат 
стандардните фактори за IPCC кога нема други достапни информации.  

Доколку националните податоци за активности не се доволно разложени за да овозможат 
употреба на Tier 2, тогаш треба да се применат збирните емисиски фактори во Tier 1, под услов 
да нема други референтни податоци кои се порепрезентативни за условите на согорување во 
земјата. 

3.1.1.3. ФУГИТИВНИ ЕМИСИИ ОД ИСКОП НА ЈАГЛЕН И  ПОСТАПУВАЊЕ СО 
НЕГО (1.Б.1 Цврсти горива) 

Сите рудници за лигнит во Македонија  се површински. 

Геолошкиот процес со кој се формира јаглен произведува метан (CH4), од кој дел останува 
заробен во нишката јаглен се додека јагленот не се ископа. Според Tier 2 треба да се користат 
специфични емисиски фактори за земјата или за басенот кои ја одразуваат просечната 
содржина на метан во јагленот кој се ископува.  
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Емисиите на CH4 од површинското копање се претпоставува дека се јавуваат од два извора: од 
самиот јаглен кој е ископан и од околните слоеви кои се отвораат за време на рударскиот 
процес.  

Според Tier 1, разделувањето на овие извори се игнорира и се користи еден емисиски фактор. 
Според Tier 2, потребни се емисиски фактори за секој извор.   

Доколку постојат дополнителни информации за содржината на метан in-situ и за другите 
карактеристики за јагленот кој се вади од површината на земјата може да се користи 
проценката на емисии на метан за Tier 2 - наречена "Метод за определување на специфични 
емисии на земјата или басенот".  Овој пристап и овозможува на земјата да изработи емисиски 
фактори кои подобро ги одразуваат конкретните услови во таа земја. 

CH4 Емисии (Гг) = [In-Situ содржина на гас (м3 CH4/тон) x површинско производство на 
јаглен (Мт) x фактор на конверзија (Гг/106 м3)] + [претпоставен емисиски фактор за 
околните слоеви (м3 CH4/тон) x Производство на површински јаглен (Мт) x фактор на 

конверзија (Гг/106 м3)] 

Во горната равенка, содржината на гас  In-Situ го претставува CH4 кој всушност се содржи во 
јагленот кој се ископува, определен преку мерење на содржината на гас во примероците на 
јаглен. Во зависност од нивото на деталност на проценката, можат да се изработат просечните 
вредности за јаглената руда, за басенот со јаглен или за една земја. За површински рудници, 
честопати се претпоставува дека сиот метан кој се содржи во јагленот се ослободува за време 
на ископот, и дека емисиите по ископувањето  од површински рудници се всушност нула  
(BTSCRE, 1992; CIAB, 1992; CMRC, 1990). 

Претпоставениот емисиски фактор за околните слоеви ја дава можноста емисиите на метан 
кои се емитуваат за време на површинското копање да се поголеми од емисиите кои се содржат 
во самиот јаглен токму поради емисиите од слоевите кои се наоѓаат под нишката јаглен. Некои 
земји претпоставуваат дека не постојат емисии од околните слоеви кои се блиску до 
површинскиот јаглен кој се ископува (BTSCRE, 1992; CMRC, 1990). Сепак, доколку достапните 
информации укажуваат дека постојат слоеви кои содржат гас околу нишката јаглен и дека овие 
слоеви емитуваат гас паралелно со ископувањето, земјите треба да ги вклучат овие емисии во 
нивните проценки. 

Емисиските фактори за околните слоеви  можат да се изработат преку употреба на еден од 
двата пристапа: 

- претпоставениот емисиски фактор треба да се заснова на проценка на содржината на гас 
во околните слоеви и истата треба да се провери со мерења.  

- да се претпостави дека околните слоеви емитуваат определена поголема содржина на гас 
од ископаниот јаглен. Треба да има предвид дека сепак, алтернативниот пристап е 
прилично шпекулативен имајќи го предвид недостигот на податоци врз основа на кои се 
базира таа претпоставка. 
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Слика 3. Чекори при избор на калориска вредност и емисиски фактори за јаглерод (IPCC 
GPG, 2.12) 
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Слика 4. Чекори за пресметка на емисии кои не се CO2 од стационарно согорување 
(Насоки за добри практики при IPCC, 2.38) 
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Слика 5. Чекори за утврдување на емисии од ископување и постапување со површински 
јаглен (Насоки за добри практики при IPCC, 2.71) 

 
 

3.1.2. ИНВЕНТАР  НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА 

3.1.2.1. Станбени – Стационарни постројки (1.A.4.б.i) – неметански испарливи 
органски соединенија, CO, тринатриум фосфат  

Малите инсталации за согорување користат различни горива и применуваат неколку 
технологии за согорување. Во станбените објекти, помалите уреди за согорување, особено оние 
постари единечни инсталации се со многу едноставен дизајн, додека постојат и модерни 
инсталации со значително подобрени карактеристики. Емисиите во голема мера зависат од 
горивото, од технологијата за согорување, од работната практика и од одржувањето. 

Доколку категоријата на изворот на емисии е клучен извор на емисии, мора да се примени 
метод од Tier (Ниво) 2 или повисок и мора да се соберат детални податоци. Постапката за 
одлучување го упатува корисникот на метод од Tier 2, бидејќи се смета дека полесно може да 
се дојде до потребните влезни податоци за овој пристап отколку да се бараат податоци на ниво 
на инсталација или уред, што е потребно за проценка од Ниво 3. 



 24

Слика 6. Чекори при утврдување на категорија на извор на емисии 1.A.4 Мали уреди за 
согорување (EMEP/EEA Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 1.A.4.a.i, 1.A.4.б.i, 

1.A.4.в.i, 1.A.5.a, стр. 19) 

 

 

Специфичен пристап за технологија за Tier  2  

Пристапот на Tier  2 е сличен со пристапот на Tier 1, бидејќи и во двата пристапа се користат 
податоци за активностите и емисиски фактори за да се проценат емисиите. Главната разлика е 
што деталната методологија има потреба од повеќе специфични информации за горивото, 
технологијата и земјата. Деталната методологија мора да се фокусира на комбинациите од 
главните видови на инсталации / горива кои се користат во земјата. 

Годишните емисии се определуваат преку примена на податоци за активностите и на емисиски 
фактор: 

 

 
 
каде  
Ei = годишни емисии на загадувачот i, 
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EFi,j,k = стандарден емисиски фактор на загадувачот i за видот на изворот j и горивото k, 
Aj,k = годишна потрошувачка на гориво k во видот на извор на емисии j. 
на пример, изворите може да се карактеризираат како: 

• станбено греење: огништа, грејачи на вода, печки, бојлери, шпорети; 
• нестанбено греење: греење на просторот, бојлери; 
• комбинирана топлина и електрична енергија (CHP). 

Деталната методологија предвидува употреба на стандардни емисиски фактори за различните 
видови гориво и за технологијата на уредот за согорување. 

Изработката на национални емисиски фактори треба да ја земе предвид комбинацијата на 
видовите инсталации и горива во земјата, и, каде е релевантно, контролите на емисиите. Кога се 
изведуваат специфични емисиски фактори, нагласокот треба да се стави на почетните емисии. 
Тие можат, особено во случајот на печки или мали бојлери на цврсто гориво, значително да 
влијаат врз емисиите од вкупниот циклус на согорување. 

3.1.2.2. Фугитивни емисии од горива – ископ на јаглен и постапување со него (1.Б.1.a) 
– Неметански испарливи органски соединенија  

Доколку категоријата на изворот на емисии е клучен извор на емисии, тогаш мора да се 
примени метод од Tier 2 или дури и подобар метод и мора да се соберат детални влезни 
податоци. Во такви случаи постапката за одлучување го упатува корисникот на метод од Tier 2, 
бидејќи се очекува дека за овој пристап полесно може да се дојде до потребните влезни 
податоци отколку да се собираат податоци на ниво на инсталација кои се потребни за Tier 3. 
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Слика 7. Чекори при утврдување на категорија на извор на емисии 1.Б.1.a Ископ на 
јаглен и постапување со него (Прирачник за инвентаризација на емисии на EMEP/EEA од 
2009, 1.Б.1.a Фугитивни емисии од цврсти горива: Ископ на јаглен и постапување со него, 

стр. 7) 

 
 
Специфичен пристап за Tier 2  

За да се примени методот од Tier 2, податоците за активности и емисиските фактори треба да се 
стратифицираат според различните техники кои се употребуваат во земјата. 

Пристапот кој треба да се следи за да се примени пристапот од Tier 2 е следен:  

Стратифицирање на ископувањето/постапувањето со јагленот во земјата со цел инвентарот да 
ги одразува различните производи и видови процеси во националната рударска индустрија 
преку: 

• дефинирање на производството кое се користи за секој од одделните производи и / или 
видови на процеси (заеднички наречени ‘технологии’ во формулата дадена подолу), и 

• примена на емисиски фактори специфични за технологијата која се употребува во секој 
вид процес: 

 
каде:  
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AR производство, технологија = стапка на производство во категоријата на изворот на емисии, за конкретна 
технологија, 
EF технологија, загадувач = емисискиот фактор за оваа технологија и овој загадувач. 
 
Земјата во која се применува само една технологија има фактор на пенетрација од 100% и 
алгоритамот се сведува на следното: 
 

 
 
каде:  
 
Eзагадувач = емисија на конкретниот загадувач, 
AR производство = стапка на активност за ископување на јаглен, 
EF загадувач = емисискиот фактор за овој загадувач. 
 

Емисиските фактори се засноваат на факторски податоци за високи емисии на метан. Добра 
практика е да се користи овој висок фактор доколку нема достапни податоци за содржината на 
метан. 

Емисиските фактори кои се употребуваат за Tier 2, за емисии на неметански испарливи 
органски соединенија се засноваат на емисиските фактори за метан кои се достапни во 
постарата верзија од Прирачникот, комбинирани со податоците за составот на запалливиот гас. 
Поради високата несигурност на последниве податоци, мора да се внимава кога се применуваат 
овие емисиски фактори.  

3.1.2.3. Стационарно согорување во производната индустрија и градежништвото: 
железо и челик (1.A.2.a) - SOx 

Доколку изворот на емисии е клучен извор на емисии, мора да се примени метод од Tier  2 или 
подобар и мора да се соберат детални податоци. Постапката за одлучување во такви случаи го 
упатува корисникот на метод од Tier 2, бидејќи се смета дека полесно може да се дојде до 
потребните влезни податоци за овој пристап отколку да се собираат податоци на ниво на 
инсталација кои се потребни за проценка за Ниво 3. 

Доколку не се применува технологија за намалување на емисиите, емисиите на SO2 зависат од 
содржината на сулфур во горивото. 
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Слика 8. Чекори при утврдување на категорија на изворот на емисии 1.A.2 (EMEP/EEA 
Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 1.A.2. Производна индустрија и 

градежништво (согорување), стр. 12) 

 

 

За Tier 2, обезбедени се стандардните емисиски фактори за конвенционалните активности за 
согорување (врз основа на внесот на енергија) и за активностите на согорување во текот на 
процесот, и тие се планира да се користат како податоци за активности базирани на 
производството. 

Пристап специфичен за Tier  2  

За примена на методологијата од Tier  2 потребни се специфични информации за горивото, 
технологијата и земјата. Деталната методологија мора да се фокусира на комбинациите од 
главните видови на инсталации / горива кои се користат во земјата. 

Годишните емисии се определуваат од податоците за активностите и со примена на емисискиот 
фактор: 
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Каде  

Ei - годишни емисии на загадувачот i 

EFi,j,k - годишни емисии на загадувачот i за видот на изворот j и горивото k, 

Aj,k - годишна потрошувачка на гориво k во видот на изворот j. 

Стандардните емисиски фактори се дадени во Табелите 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11 (EMEP/EEA 
Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 1.A.2. Производна индустрија и градежништво 
(согорување), стр. 20÷21). 

 

 



3.1.2.4. Определување на емисиските фактори 

Клучните категории на извори на емисии и пристапите за определување на емисиските фактори  во енергетскиот сектор се дадени во Табела 7 и 
Табела 8. 

Табела 7. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на емисиските фактори во енергетскиот сектор - IPCC 

Клучна 
категорија на 
извори на емисии 

Стакленички 
гасови  

Определување на емисиските фактори 
Собирање на потребните податоци  

1.A.1. Енергетски 
индустрии  
1.A.2. Производни 
индустрии и 
градежништво  
1.A.4. Други сектори 
1.A.5. Други 

CO2 

За да се определи емисискиот фактор потребни податоци се 
содржината на јаглерод и нето калориската вредност (NCV - 
видете ја равенката 1 и за природен гас Анекс 1 (Природен 
гас_CO2.xls) 

1. Содржината на јаглерод и нето калориската вредност можат 
да се добијат од сертификатите од снабдувачите или да се 
видат во резултатите од лабораториите кои ги анализираат 
горивата кои се користат во најголемите инсталации во 
Македонија. Доколку сертификатите или резултатите од 
анализите на горива не се достапни треба да се направат 
нови анализи. 

2. Имајќи предвид дека во Македонија природен гас се носи од 
Руската Федерација , можат да се применат податоците од 
Националниот извештај со инвентар на стакленички гасови 
од Руската Федерација. 

1.A.1. Енергетски 
индустрии  
1.A.2. Производни 
индустрии и 
градежништво  
1.A.4. Други сектори 
1.A.5. Други 

Не CO2 

Карактеристиките на горивото, видот на технологијата и 
контролата на емисиите се главни фактори од кои зависи стапката 
на емисии на CH4 и N2O од стационарни извори. 
Доколку постојат достапни податоци разделени по вид на 
технологија, користете ги стандардните фактори за IPCC 

1. Да се добијат податоци за активностите разделени по вид на 
технологија   

1.A.3. Транспорт   Види поглавје 3.2  
1.B.1 Фугитивни 
емисии од горива - 
Цврсти горива  CH4 

Метанот кој се содржи во јагленот кој се ископува, определен со 
мерење на содржината на гас во примероците од јаглен и 
проценката на содржината на гас во околните слоеви, потврдена со 
мерења  

1. Метанот кој реално се содржи во јагленот кој се ископува 
може да се утврди преку мерење на содржината на гас во 
примероците на јаглен. 

2. Содржина на метан во околните слоеви, потврдена со 
мерења  

 

Табела 8. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на емисиските фактори во енергетскиот сектор - 
CORINAIR 

Клучна категорија на извори на 
емисии 

Определување на емисиските фактори 

1.A.4.б.i Станбени – Стационарни постројки – 
неметански испарливи органски соединенија , 

Треба да се земат предвид видовите инсталации и горива во земјата, и, каде е релевантно, контролата на емисиите. На пример: огништата кои 
согоруваат цврсти горива, гасовити горива или биомаса; фурни кои согоруваат цврсто гориво, течни горива или дрво и сличен отпад од дрво; 
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Клучна категорија на извори на 
емисии 

Определување на емисиските фактори 

CO, тринатриум фосфат  бојлери кои согоруваат цврсто гориво, природен гас, течни горива или дрво и сличен отпад од дрво; напредни печки кои согоруваат гориво од 
јаглен и така натаму. 

1.A.3. Транспорт  Види поглавје 3.2 
1.А.2.а Стационарно согорување во 
производни индустрии и градежништво: 
Железо и челик - ЅОх 

Набавете податоци стратифицирани по технологии - материјалот со кој се полни печката.  

1.Б.1.a Фугитивни емисии од горива - вадење 
јаглен и постапување со него – Неметански 
испарливи органски соединенија  

Дефинирање на производството со употреба на секој одделен производ и / или вид на процес одделно. Собирање податоци за содржината на 
метан. Доколку не постојат достапни податоци за содржината на метан, треба да се користат емисиски фактори базирани на висок емисиски 
фактор за метан (Табела 3-2, Прирачник за инвентаризација на емисии на EMEP/EEA 2009, 1.Б.1.a Фугитивни емисии од цврсти горива: Ископ на 
јаглен и постапување со него, стр. 10).  

 
 



3.2. ТРАНСПОРТ  

3.2.1. ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ И ИНВЕНТАР НА ЕМИСИИТЕ 
ОД ЗАГАДУВАЧИ  НА ВОЗДУХОТ ИЗГОТВЕН СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА. 

3.2.1.1. ЕМИСИИ НА CO2 ОД ПАТЕН  ТРАНСПОРТ (1.A.3.Б. Патен транспорт ) 

Добра практика е да се пресметаат емисиите на CO2 врз основа на статистиката за употреба на 
горива при употреба на пристапот од Tier 1 (од горе надолу). Исто така од неколку причини, 
добра практика е паралелно да се користи и пристапот од Tier 2 (од долу нагоре): заради 
проверка на квалитетот, се зголемува сигурноста на основните податоци за активностите кои се 
користеле за инвентарот изготвуван од долу нагоре. Види Слика 9 Чекори за утврдување на 
емисии на CO2 од патни возила. 

Tier 1 (од горе надолу)  

Емисии = j[(Емисиски факторj*Искористено гориво j)–складиран 
јаглерод]*Оксидизирана фракцијаj*44/12 

Каде j = вид на гориво 

Tier  2 (од долу нагоре) 

Овој пристап ги оценува емисиите во два чекора  

1. Со првиот чекор се оценува горивото кое се искористува по вид на возило i и вид на 
гориво j. 

Потрошувачка на гориво ij = nij - kij - eij 

Каде:  
i = вид на возило  
j = вид на гориво 
n = број на возила  
k = број на километри поминати годишно по возило  

e = просечен број на литри потрошени по поминат километар  

2. Вториот чекор е да се оценат вкупните емисии на CO2 преку помножување на 
потрошувачката на гориво преку соодветен емисиски фактори за тој вид на гориво и вид 
на возило  

Емисии = ij (емисиски факторij * потрошувачка на гориво ij) 
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Слика 9. Чекори за утврдување на емисии на CO2 од возила 

 
 

 

3.2.1.2. ЕМИСИИ НА CH4 И N2O ОД ПАТЕН  ТРАНСПОРТ (1.A.3.б. Патен 
транспорт)  

Емисиите на CH4 и N2O се покомплицирани за прецизна проценка бидејќи емисиските фактори 
зависат од технологијата на возилото, од горивото и од работните карактеристики на возилото. 
Добра практика е да се користи пристапот од долу нагоре земајќи ги предвид различните 
емисиски фактори за различните технологии за контролирање на загадувањето кои се 
употребуваат. 

Добра практика е да се користи пристапот од долу нагоре земајќи ги предвид различните 
емисиски фактори за различните технологии за контролирање на загадувањето. Овој пристап 
треба да се примени доколку ова е клучна категорија на извор на емисии.  

Добра практика е да се пресмета емисискиот фактор за секој вид гориво и вид возило (на пр. за 
патнички возила, лесни камиони, тешки камиони, мотоцикли) врз основа на видовите мотори и 
вградените технологии за контрола на загадувањето кои се во употреба во земјата. 



 34

Слика 10. Чекори за утврдување на емисии на CH4 и N2O од возила  

 
 

 

Може да се користи моделот COPERT IV, кој се заснова на Прирачникот за инвентаризација на 
емисии од загадувачи на воздухот на EMEP/EEA од 2009 година, сектор 1.A.3.б Патен 
транспорт за емисии кои не се CO2 кој одговара на метод од Tier 3 од IPCC.  

На Слика 11 дадена е постапката за избор на метод за проценување на издувни емисии од 
патниот транспорт (Прирачникот за инвентаризација на емисии од загадувачи на воздухот на 
EMEP/EEA од 2009 година, сектор 1.A.3.б Патен транспорт, стp. 18). 
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Слика 11. Чекори за утврдување на издувни емисии од патен транспорт  

 
 
Метод од Tier 2 - Прирачник за инвентаризација на емисии од загадувачи на воздухот на 
EMEP/EEA од 2009 година 

Пристапот од Tier 2 го зема предвид горивото кое се користи во разни категории на возила и 
нивните стандарди на емисии. 

Од тие причини, корисникот мора да го има бројот на возила и годишната километража по 
технологија (или бројот на возила - километар по технологија). Овие податоци за возило - 
километар се множат со емисиски фактори од Tier 2. 

Оттаму, се користи алгоритамот: 
 
Ei,j = k (<Mj,k> EFi,j,k)  
 
или 
 
Ei,j = k (N j,k Mj,k EFi,j,k)  
 
каде,  
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<Mj,k> = вкупна годишна километража извозена од сите возила во категоријата j и технологијата 
k [воз-км], 
EFi,j,k = емисиски фактор на загадувачот специфичен за технологијата i за категорија на возило j 
и технологија k [г/воз-км], 
Mj,k = просечна годишна километража извозена по возило од категоријата j и технологијата k 
[км/воз], 
Nj,k = број на возила во националниот возен парк од категорија j и технологија k. 

Категориите на возила j се патнички возила, лесни возила, тешки возила, мотоцикли и мопеди. 
Технологиите на возила k се дадени во Табелата 3-15 (Прирачник за инвентаризација на емисии 
од загадувачи на воздухот на EMEP/EEA од 2009 година, сектор 1.A.3.б Патен транспорт, стр. 
24). 

Емисиските фактори од Tier 2 се наведени во единица грам по возило-километар, и се дадени за 
секоја технологија употребена во возило (Табели 3-16, табела 3-17, табела 3-18, табела 3-19, 
табела 3-20, табела 3-21, табела 3-22, табела 3-23, табела 3-24, табела 3-25, Прирачник за 
инвентаризација на емисии од загадувачи на воздухот на EMEP/EEA од 2009 година, сектор 
1.A.3.б Патен транспорт, стр. 26 – 31). 

 
Метод од Tier  3 - Прирачник за инвентаризација на емисии од загадувачи на воздухот на 
EMEP/EEA од 2009 година 

Во методот од Tier 3, издувните емисии се пресметуваат со употреба на комбинација од цврсти 
технички податоци ( на пр. емисиски фактори) и податоци за активноста (на пр. вкупни 
километри по возило). Вкупните издувни емисии од патниот транспорт се пресметуваат како 
збир на жешки емисии (кога моторот е на нормална работна температура) и емисии за време на 
преодна (транзиентна) топлинска работа на моторот (наречени ладен-старт емисии). 

3.2.1.3. Определување на емисиските фактори 

Табела 9. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на 
емисиските фактори во енергетскиот сектор - патен транспорт, IPCC и CORINAIR 

Клучна 
категорија на 
извори на 
емисии 

Гасови  Собирање на потребните податоци   

1.A.3.б. Патен 
транспорт  CO2 

Потребни се следните податоци: 
- Број на возила по вид на возило и вид на гориво  
- Годишна километража помината од возило по вид на возило и 

вид на гориво  
- просечен број на литри потрошени по поминат километар по 

вид на возило и вид на гориво   
- содржина на јаглерод и нето калориска вредност на 

користеното гориво  
Содржината на јаглерод и нето калориска вредност можат да се 
добијат од сертификатите од снабдувачите или од резултатите од 
лабораториите  кои ги анализираат горивата кои се користат во 
Македонија. 

1.A.3.б. Патен 
транспорт  

Не-
CO2 

Потребни се следните податоци: 
- вкупна годишна километража извозена од сите возила по 

категории и технологии, 
- емисиски фактор специфичен за технологијата на загадувачи 

за возила по категории и технологии  
или 
- просечна годишна километража извозена по возило по 

категории и технологии [км/воз], 
- број на возила во националниот возен парк по категории и 

технологии 
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3.3. ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ  

3.3.1. ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

3.3.1.1. Минерални производи (2.A.1. Производство на цемент ) - CO2 

Емисиите на CO2 се јавуваат за време на производството на клинкер кој е посредна компонента 
во процесот на производство на цемент. За време на производството на клинкер, варовникот, кој  
главно (95%) е составен од калциум карбонат (CaCO3), се загрева (калцинира) со што се 
произведува вар (CaO) и CO2, како нус производ. 

Чекорите за одлучување на Слика 12 ја опишуваат добрата практика при изборот на 
најсоодветниот метод. 
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Слика 12. Чекори за утврдување на емисии на CO2 од производството на цемент (Насоки 
за добра практика на IPCC, стр. 3.11) 

 

 



 39

Пресметката на емисии е дадена во Насоките за добри практики на IPCC, стр.3.10. 

Бидејќи емисиите на CO2 се јавуваат за време на производството на клинкер, добра практика е 
да се оценат емисиите на CO2 со употреба на податоци за производство на клинкер и 
содржината на CaO во клинкерот  и загубата на таканаречениот прав од цементните печки 
(Cement Kiln Dust (CKD) (Tier  2). Доколку не е можно да се добијат директни податоци за 
производството, производството на клинкер треба да се изведе од производството на цемент, а 
треба и да се примени корекција со статистиката за увоз и извоз на клинкер (Tier 1). Штом ќе се 
изведе проценка за производството на клинкерот, проценката на емисиите со метод од Tier 1 
користи процес сличен на тој од Tier 2. Едноставниот метод објаснет во Насоките на IPCC, за 
помножување на стандардниот емисиски фактор кој се заснова на цемент со производството на 
цемент, без корекција за увозот/извозот на клинкер, не се смета за добра практика. 

Метод од Tier 2: Употреба на податоци за производство на клинкер  

Најригорозниот метод за добра практика користи збирни податоци за производство на клинкер 
по постројка или на национално ниво, како и податоци за содржината на CaO во клинкерот, 
изразено како емисиски фактор (EF), со употреба на следната равенка 3.1: 

Емисии = EFклинкер  * Производство на клинкер * фактор на корекција за прав од цементна 
печка 

Овој пристап претпоставува дека сиот CaO е од јаглероден извор (на пример CaCO3 во 
варовникот). Доколку постојат податоци за нејаглеродни извори, треба да се направи корекција 
(намалување) на емисискиот фактор за клинкер. 

Доколку податоците за нејаглеродниот дел на CaO не се достапни, се претпоставува дека 100% 
од CaO е од јаглероден извор. 

Доколку податоците за содржината на CaO во клинкерот не се достапни, емисискиот фактор 
треба да се пресмета со употреба на стандардната вредност на содржината на CaO. 

Правот од цеменентите печки (CKD) не е калциниран во целосно калциниран прав произведен 
во печката. 1 CKD може делумно или целосно да се рециклира во печката. Правот кој не се 
рециклира може да се смета за загубен во системот во однос на емисии на CO2. Добра практика 
е да се направи корекција за CO2 кој се содржи во не-рециклираниот (загубен) калциниран прав 
бидејќи тој не се користи за производство на клинкер. Количината на загубениот CO2 може да 
варира, но тој обично се движи од околу 1.5% за модерна постројка па се до околу 8% за 
постројка која губи многу калциниран прав од цементните печки (van Oss, 1998). Бидејќи тешко 
се доаѓа до податоци за правот од цементните печки, стандардниот фактор за корекција на CKD 
е 1.02 (односно се додаваат 2% на CO2 пресметано за клинкерот). Доколку се смета дека во 
системот не се губи CKD, факторот на корекција ќе биде 1.00 (van Oss, 1998). 

Во отсуство на податоци за CKD, треба да се примени стандардниот фактор на корекција за 
загубен CKD. 

Избор на емисиски фактори  

EFклинкер = 0.785 * CaO содржина (тежинска фракција) во клинкер 

Факторот на мултипликација (0.785) е односот на молекуларната тежина на CO2 наспрема CaO 
во суровината (минералот калцит CaCO3), од кој се произведува најголемиот дел или сиот CaO 
во клинкерот. Содржината на CaO може да варира во различни земји и различни постројки.  

Добра практика е да се процени содржината на CaO во клинкерот преку собирање на податоци 
од поединечни постројки или компании. Генерално, просечната содржина на клинкерот не се 
менува значително од година во година, така што за одделни земји проценката може да се прави 
за определени периоди (на пример на секои 5 години). Доколку не можат да се најдат конкретни 
податоци за таа држава во однос на содржината на CaO, може да се користи стандардна 
тежинска фракција од 0.65 (видете ги насоките за IPCC, Книга 3, Дел 2.3, Производство на 
цемент). 
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EFклинкер = 0.785 * 0.646 = 0.50711 [т/т] 

 

Проверка на емисиски фактори  

Лицата кои ќе го составуваат инвентарот треба да ги споредат збирните национални емисиски 
фактори со стандардните фактори за IPCC за да определат дали националниот фактор е разумно 
близок со стандардот за IPCC. Разликите помеѓу националните фактори и стандардните фактори 
треба да се образложат и документираат, особено доколку тие се резултат на различни 
околности.  

Доколку се користи збирниот пристап од горе надолу, но сепак постојат определени ограничени 
податоци, лицата кои го составуваат инвентарот треба да ги споредат факторите на ниво на 
постројка или на ниво на локација со збирниот фактор кој се користи за национална проценка. 
Ова ќе даде индикација за разумноста и претставителноста на податоците. 

3.3.1.2. Производство на метал - производство на железо и челик (2.A.1) - CO2 

Насоките за Интегрираното спречување и контрола на индустриското загадување даваат 
неколку пристапи за пресметување на емисиите на CO2 кои се резултат на производството на 
железо и челик. Изборот на метод од добра практика најмногу зависи од националните 
околности, како што е и прикажано на Слика 13. 
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Слика 13. Чекори за утврдување на емисии од индустријата за железо и челик (Насоки за 
добри практики за IPCC, стр. 3.25) 

 

Методот од Tier 1 е прилично едноставен и малку ги преценува емисиите. Методот од Tier 2 е 
сличен на тој од Tier 1 но вклучува и корекција за јаглеродот кој останува во металите кои се 
произведени. 

Метод од Tier  2 

Методот од Tier  2 се заснова на следење на јаглеродот низ производниот процес. Оценката на 
емисиите врз основа на специфични податоци за секоја постројка и за Tier 1 и за Tier 2 ќе 
помогне да се избегне двојно броење или превид на емисии.  Со методот од Tier 2, емисиите од 
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производството на железо и челик се пресметуваат одделно. За да се постигне најдобра 
прецизност, добра практика е да се изработат проценки за емисии на ниво на постројка бидејќи 
можат да постојат значителни разлики помеѓу технологијата која се користи во различни 
постројки. Доколку не постојат достапни податоци на ниво на постројка, добра практика е да се 
користат податоците за производството на железо/челик на национално ниво кои треба да се 
одземат од тие од секторот за согорување на гориво. Поради ова, потребно е детално знаење на 
начинот на кој се подготвува националната статистика и инвентарот со цел да се избегне двојно 
броење или пак испуштање на дел од емисиите. 

Железо: Добра практика е да се користи следната равенка од Насоките за IPCC 
Емисии сирово железо = емисиски фактор намалувачки агенс *маса на намалувачкиот агенс +(маса 

на јаглерод во рудата - маса на јаглерод во сировото железо)*44/12 

Намалувачки агенси може да бидат кокс, јаглен, дрвен јаглен или нафтен кокс. Во Табела 10 
дадени се стандардните емисиски фактори од Насоките за IPCC (Книга  3, табела 2-12) за 
најчестите намалувачки агенси. Во техниките за директна редукција, се користат и други 
намалувачки агенси, секој од нив со специфичен емисиски фактор... Во овие случаи може да се 
применат емисиски фактори специфични за постројка или за земја. Количината на јаглерод во 
рудата е скоро нула, а сировото железо содржи околу 4%. 

Табела 10. Емисиски фактори за CO2 од производство на метал (тон CO2/тон намалувачки 
агенс) 

Намалувачки агенс  Емисиски факторa

Јагленб  2.5 
Кокс од јаглен б  3.1 
Нафтен кокс   3.6 
a Доколку не постојат подобри информации за реалната содржина на јаглерод во државата 
или не можат да се пресметаат од податоците во Насоките за IPCC, Книга 3, Поглавје 1. 
б Изведено од податоците од Насоки за IPCC, Книга 3, Поглавје 1. 
Извор: Насоки за IPCC Референтен прирачник, Табела 2-12. 
 

Челик: Емисиите од производство на челик (на пример при употреба на основна кислородна 
печка (BOF), печка со отворено огниште (OHF) или печки со електричен лак (EAF)) се засноваат 
на разликата помеѓу содржината на јаглерод во железото (3-5%) и челикот (0.5-2%). Покрај ова, 
за производство на челик во електрични печки, добра практика е во емисиите да се додаде 
јаглеродот кој се ослободува од искористените електроди (грубо 1-1.5 кг јаглерод на еден тон 
челик): 

Емисии сиров челик = (Маса на јаглерод во сировото железо кое се користи за производство на 
сиров челик – Маса на јаглерод во сировиот челик )*44/12+емисиски фактор EAF*Маса на 

челик произведен во EAF(печки со електричен лак) 

Вкупните емисии од производство на железо и челик се: 

Вкупни емисии = емисии од сирово железо + емисии од сиров челик  

Добра практика е за печки со електричен лак да се користат емисиски фактори за произведениот 
челик специфични за таа постројка. Доколку нема достапни податоци на ниво на постројка, 
треба да се користат стандардни емисиски фактори за електродна оксидација. За производство 
на челик во печки со електронски лак треба да се користи стандардниот емисиски фактор од 5 
кг CO2 на тон челик произведен во печка со електронски лак (емисиски факторEAF). 

Податоците за активности треба да се прибираат на ниво на постројка. Најважниот податок е 
количината на намалувачкиот агенс кој се користел за производство на железо. Покрај ова треба 
да се соберат податоци и за количеството на сирово железо кое е произведено, како и 
количините кои се искористени за производство на сиров челик и јаглеродот во нив, заедно со 
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количините на сиров челик произведен во печките со електричен лак, количината на железо во 
рудата и содржината на јаглерод. 

3.3.1.3. Производство на метал - производство на феролегури (2.A.2.) - CO2 

При производство на феролегури, сировата руда, коксот и згурата се топат заедно на висока 
температура. Често користена технологија е употреба на електрична печка со потиснат лак и со 
отворен врв (EAF). Во EAF, загревањето се постигнува со проток на струја низ графитни 
електроди кои се спуштени во челична школка во форма на чаша обложена со рефракторен 
материјал. Намалувањето на јаглеродот кај металните оксиди се случува кога се консумираат 
коксот и графитните електроди. 

За време на топењето на феролегури, реакцијата на редукција се случува на високи 
температури. Јаглеродот го заробува килсородот од металните оксиди и формира CO, додека 
рудата се сведува на стопени основни метали. Придружните метали, тогаш се комбинираат во 
раствор. 

 

Методологија за проценување на емисии на CO2 

Преферираната методологија за проценка на емисиите на CO2 од сите видови на производство 
на метал е методологија од Tier 1а. За оваа методологија потребни се информации за 
количеството на редуцирачки агенс кое се користи. Доколку овие информации не се достапни, 
постојат методологии од Tier 1б за оценка на емисии на CO2 врз основа на количините на 
произведен метал.  

Tier 1a - доколку се познати количините на редуцирачкиот агенс. 

За овој метод потребно е количеството на редуцирачки агенс кој се користи во производството 
на метал. Видете Табела 10. 

За да се оценат емисиите може да се користи следната општа формула: 

Маса на редуцирачки агенс x емисиски фактор + (јаглеродна руда - јаглероден метал ) x 
3.67 = емисии (тони CO2) 

Tier 1б 

Предложените емисиски фактори претпоставуваат (доколку не е наведено поинаку) дека сиот 
јаглерод е со фосилно потекло, и се изведени од билансот на материјали направен од SINTEF 
(SINTEF 1991a) и Streibel, 1974. 

Вид Феролегура   Емисиски фактор (тон CO2/тон производ) 
Феросиликон - 
50%Si  2-2.7 
Феросиликон - 
75%Si  3.9 
Феросиликон - 
90%Si  4.8-6.5 
Силикон метал a  4.3 
Фероманган   1.6 
Силикон манган  1.7 
Ферохром  1.3 
Ферохром-
силикон NAV 
a Сите производители веројатно користат малку биојаглерод за да ги постигнат 
посакуваните карактеристики на производот. 1.6 тон био-CO2/тон силикон може да 
се смета за минимална вредност и не е вклучен во емисискот фактор во табелата. 
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3.3.2. ИНВЕНТАР  НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА 

3.3.2.1. Храна и пијалаци (2.Г.2) – неметански испарливи органски соединенија 
(NMVOC) 

Производството на храна подразбира загревање на масти и масла и прехранбени производи кои 
содржат масти и масла, печење на житарки, брашно и мешунки, ферментација при производство 
на леб, готвење зеленчук и месо, и сушење на остатоците. Овие процеси може да претставуваат 
извори со различна големина (од домаќинства па се до производни постројки). 

Доколку изворот на емисии е клучен извор на емисии, мора да се примени метод од Tier 2 или 
подобар и мора да се соберат детални влезни податоци. Слика 14, во вакви случаи, го упатува 
корисникот на метод од Tier2, бидејќи се очекува дека полесно може да се дојде до потребните 
влезни податоци за овој пристап отколку да се собираат податоци на ниво на инсталација кои се 
потребни за проценка за Tier 3. 

Слика 14. Чекори при определување на категорија на извор на емисии 2.Г.2 (EMEP/EEA 
Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 2.Г.2.Храна и пајалоци, стр. 6) 

 

 

Пристап за Tier 2  
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За да се примени пристапот од Tier 2, и податоците за активности и емисиските фактори треба 
да се стратифицираат во согласност со различните техники на производство кои постојат во 
земјата. При производство на храна и пијалаци, овие техники можат да бидат претставени преку 
разните видови храна и пијалаци кои се произведуваат (на пример леб, шеќер, вино, пиво).  

Пристапот кој треба да се следи за да се примени метод од Tier 2 е следен:  

Стратифицирање на производството на храна и пијалаци во земјата за да се одразат различните 
производи и видови на процеси во националната индустрија за производство на храна и 
пијалаци преку:  

 дефинирање на производството кое се користи за секој од одделните производи и / или 
видови на процеси (заеднички наречени ‘технологии’ во формулите дадена подолу) 
одделно, и 

 примена на емисиски фактори специфични за технологијата во секој вид процес: 

 

 

 

каде:  

AR производство, технологија = стапка на производство за категоријата на изворот на емисии, која ја 
користи оваа конкретна технологија, 

EF технологија, загадувач = емисискиот фактор за оваа технологија и овој загадувач. 

Земја во која се применува само една технологија има фактор на пенетрација од 100% и 
алгоритамот се сведува на следното: 

 

 

 

каде:  

E загадувач = емисија на конкретниот загадувач, 

AR производство = стапка на активност на производството на храна и пијалаци, 

EF загадувач = емисиски фактор за овој загадувач. 

Емисиските фактори за овој пристап треба да ги вклучат сите подпроцеси во индустријата 
почнувајќи со внесувањето на суровините па се додека произведените храна и пијалаци не се 
достават до корисниците. 

Оригиналните проверени (позадински) емисиски фактори се дадени во Табелите 3-2, 3-3, 3-4, 3-
5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 (EMEP/EEA Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 2.Г.2. 
Храна и пијалаци, стр. 10÷12). 

Стандардните емисиски фактори кои се засноваат на производот се дадени во Табелите 3-11÷3-
32 (EMEP/EEA Прирачник за инвентаризација на емисии 2009, 2.Г.2. Храна и пијалаци, стр. 
13÷21). 

3.3.2.2. Асфалтирање патишта (2.A.6) - тринатриум фосфат (TSP) 

Доколку изворот на емисии е клучен извор, мора да се примени метод од Tier 2 или подобар и 
мора да се соберат детални влезни податоци. Постапката за одлучување во вакви случаи го 
упатува корисникот на метод од Tier 2, бидејќи се очекува дека полесно може да се дојде до 
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потребните влезни податоци за овој пристап отколку да се собираат податоци на ниво на 
инсталација кои се потребни за проценка за Tier 3. 

Слика 15. Чекори за определување на категорија на извор на емисии 2.A.6 Асфалтирање 
патишта (EMEP/EEA Прирачник за инвентаризација на емисии2009, 2 2.A.6 Асфалтирање 

патишта, стр. 8) 

 

 

Пристап за Tier 2  

За да се примени пристап од Tier2, податоците за активностите и емисиските фактори треба да 
се стратифицираат според различни техники кои постојат во земјата. 

Пристапот кој треба да се следи за да се примени пристап од Tier 2 е следен: 

Стратифицирање на асфалтирањето во земјата за да се одразат различните производи и видови 
на процеси во националната градежна индустрија преку: 

 дефинирање на производството кое се користи за секој од одделните производи и / или 
видови на процеси (заеднички наречени ‘технологии’ во формулата дадена подолу) 
одделно, и 

 примена на емисиски фактори специфични за технологијата која се користи во секој вид 
процес: 
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каде:  

AR производство, технологија = стапка на производство во категоријата на изворот на емисии, кој ја 
користи оваа конкретна технологија, 

EF технологија, загадувач = емисискиот фактор за оваа технологија и овој загадувач.  

Земја во која се применува само една технологија има фактор на пенетрација од 100% и 
алгоритамот во равенка (3) се сведува на следното: 

 

каде:  

Eзагадувач = емисија на конкретниот загадувач, 

AR производство = стапка на активност за асфалтирање патишта, 

EF загадувач = емисискиот фактор за овој загадувач. 

Емисиските фактори за овој пристап ги вклучуваат сите подпроцеси во градежната индустрија. 

Важно е да се добијат информации за количините на продаден асфалт за асфалтирање патишта 
кој потоа се дели на класификации на жешка мешавина, на асфалт цемент и на асфалт емулзија. 
Ова потоа овозможува генерално реалистична проценка на емисиите со примена на разумни 
емисиски фактори за секоја категорија. 

За да се примени метод од Tier 2, потребни се информации за тежината на асфалтот кој се 
користи за асфалтирање на патишта во текот на една година. 

3.3.2.3. Определување на емисиските фактори 

Клучните категории на извори на емисии и пристапите за определување на емисискиот фактор во 
секторот на индустриски процеси се претставени во Табела 11. 

Табела 11. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на 
емисиските фактори во секторот на индустриски процеси - IPCC 

Клучна категорија 
на извори на 
емисии 

Стакленички 
гасови  

Собирање на потребните податоци  

Минерални 
производи  - 
Производство на 
цемент  

CO2 

Добивање податоци за содржината на CaO во клинкерот   
Имајќи предвид дека во Македонија има само една постројка за 
производство на цемент - ТИТАН, од нив директно можат да се 
добијат податоците за содржината на CaO во клинкерот. 

Производство на 
метал - Железо и 
челик 

CO2 

Да се добијат податоци за количината на редуцирачки агенс 
кој е употребен за производство на железо, за количеството на 
сирово железо кое е произведено, како и за количините кои се 
искористени за производство на сиров челик и нивната 
содржина на јаглерод, заедно со количините на сиров челик 
произведен во EAF, количината на железо во рудата и 
содржината на јаглерод. 

Производство на 
метал - производство 
на феролегури  

CO2 
Да се добијат податоци за количината на редуцирачки агенси 
кои се употребени, содржината на јаглерод во рудата, 
содржината на јаглерод во производот (металот). 

 

Табела 12. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на емисиските фактори во 
секторот на индустриски процеси - CORINAIR  

Клучна категорија 
на извори на емисии 

Определување на емисиските фактори 

2.Г.2. Храна и Да се добијат податоци за стапката на производство кое ја користи оваа конкретна 
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Клучна категорија 
на извори на емисии 

Определување на емисиските фактори 

пијалаци – неметански 
испарливи органски 
соединенија (NMVOC) 

технологија 
или  
статистика за националното производство, вклучително и за вкупното 
производство на: домашни животни убиени дома, месо кое после убивањето е 
конзервирано; уловена риба и морски животни; месо од живина; производство на 
шеќер; масти без путер; леб; торти, бисквити и житарки за појадок и така натаму.  

2.A.6. Асфалтирање 
патишта тринатриум 
фосфат 

Да се добијат податоци за стапка на производство за категоријата на извор на 
емисии кој ја користи оваа конкретна технологија 

 

3.4. ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

3.4.1. ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

3.4.1.1. Ентерична ферментација (4.A) – CH4 

За да се оценат емисиите на CH4 од ентерична ферментација, Насоките за IPCC препорачуваат 
множење на бројот на животни за секоја категорија животни, со соодветен емисиски фактор. 

Со цел да се задржи конзистентноста со основните податоци, добра практика е да се користи 
единствена карактеризација на популацијата на добиток како рамка за проценување на емисиите 
на CH4 од ентерична ферментација како и за емисиите на CH4 и N2O од управувањето со 
арското ѓубре. 

Насоките за IPCC даваат два генерални методи за проценка на емисиите од ентерична 
ферментација. 
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Слика 16. Чекори за утврдување на емисии на CH4 од ентерична ферментација (Насоки за 
добри практики за IPCC, Поглавје 4, стр. 4.24) 

 

Метод од Tier 1 

При употреба на методот од Tier 1, за да се изберат стандардни емисиски фактори треба да се 
користат податоците за категориите на добиток и производството на млеко. Табелите 4.3 и 4.4 
во Референтниот прирачник кон Насоките за IPCC ги содржат стандардните емисиски фактори 
за секоја категорија на добиток. 

Добра практика е да се прегледаат емисиските фактори од Tier 1, за да се провери дали 
основните карактеристики на животните како што се тежината, стапката на раст и 
производството на млеко кои се искористени за добивање на емисиските фактори одговараат на 
условите во земјата. Насоките за IPCC во моментов даваат детални информации за говеда и 
бизони. Овие податоци треба да ги прегледаат експерти за животни од земјата и доколку 
основните карактеристики на животните се многу различни, соодветно треба да се коригираат и 
емисиските фактори. 

 

Каде:  

Емисии = емисии на метан од ентерична ферментација, Гг CH4/годишно 

EF = емисиски фактор за специфична популација, кг/грло/годишно  
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Популација = број на животни, грла  

 

Каде:  

Вкупни емисии = вкупни емисии на метан од ентерична ферментација, Гг CH4/годишно 

индекс i = збир на сите категории и подкатегории на добиток  

Ei = се емисиите за ith категории и подкатегории на добиток  

Метод од Tier  2 

Методот од Tier 2 ја користи истата равенка за пресметување на емисиите, но применува 
подетална категоризација на добитокот и користи пресметани емисиски фактори, а не 
стандардни вредности. 

Главниот проблем при употреба на методот од Tier  2 е добивањето на емисиски фактори и 
собирањето на детални податоци за активностите. 

Кога се користи метод од Tier  1, треба да се земат стандардните емисиски фактори од Насоките 
за IPCC, табели 4-3 и 4-4, освен ако не постојат документирани фактори кои се специфични за 
земјата. Кога се користат методи од Tier  2, спротивно на ова, мора да се изработат емисиски 
фактори кои се специфични за земјата и за категориите / видовите на животни кои се 
одгледуваат. 

Агенциите за инвентаризација се охрабруваат да определат кои подкатегории на извори на 
емисии се значајни, бидејќи некои видови создаваат голем дел од емисиите кои потекнуваат од 
ентеричка ферментација. Се смета за добра практика да се изработат разложени емисиски 
фактори за оние подкатегории кои се најзначајни во однос на емисиите. 

Насоките за IPCC објаснуваат како да се изработат емисиски фактори за говеда. За да се 
изработат прецизни проценки за емисиите, добитокот треба да се подели во категории од 
релативно хомогени групи. За секоја категорија се бира и животно претставник на кого му се 
определуваат карактеристиките со цел да се утврди емисиски фактор.  Препорачаната 
подкатегоризација на говеда е дадена во табела 4-7 (Референтен прирачник, Земјоделство, 1996 
Насоки за IPCC). Добрите практики во изработката на овие фактори се дадени подолу. Во 
отсуство на податоци за бизоните, пристапот кој е објаснет за говедата може да се примени и на 
бизоните, имајќи ги предвид сличностите помеѓу овие преживарски видови. Покрај ова, добрата 
практика при изработка на емисиски фактори за овци е дадена подолу, бидејќи овцата е важен 
животински вид во многу земји. 

Емисискиот фактор за секоја категорија животни треба да се изработи со употреба на: 

EF = (GE * Ym * 365 дена/годишно ) / (55.65 МЏ/кг CH4) 

Каде:  

EF = емисиски фактор, кг CH4/грло/годишно  

GE = бруто внес на енергија, МЏ/грло/ден  

Ym = стапка на конверзија на метанот која е фракција на бруто енергијата во сточната храна 
претворена во метан  

Оваа равенка за емисиски фактор претпоставува дека емисиските фактори се изработуваат за 
една категорија животни за целата година (365 дена). Иако обично се користи емисиски фактор 
за целата година, во некои околности емисискиот фактор за некоја категорија животни може да 
се дефинира за пократок период (на пр. за врнежливата сезона од годината или за период на 
хранење од 150 дена). Во ваков случај, емисискиот фактор се утврдува за специфичниот период 
(на пример за врнежливата сезона) и 365 дена се заменуваат со бројот на денови во тој период. 
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Дефинирањето на периодот за кој важи емисискиот фактор е опишан како дел од 
карактеристиките на добитокот. 

GE - бруто вредност на внес на енергија (МЏ/ден) кој му е потребен на животното за да 
врши активности од типот на раст, лактација и бременост. 

Проценки на внесот на сточна храна: Внесот на сточна храна за репрезентативното животно во 
секоја подкатегорија се оценува за да ги поддржи проценките на емисиите од Tier 2. Внесот на 
сточна храна типично се мери преку енергијата (на пример Мега Џули (МЏ) на ден) или преку 
сувата материја (на пример килограми (кг) на ден). За да се примени методот за ентерична 
ферментација од Tier 2, Насоките за IPCC содржат детални барања за податоци и равенки со кои 
се оценува внесот на храна. Насоките за добри практики кои се дадени подолу ги ажурираат 
Насоките за IPCC за говеда и бизони со цел равенките да се поприменливи за поширок спектар 
на животински видови / категории и за различни услови на одгледување. Покрај ова, дадена е и 
подобрена категоризација за методот од Tier 2 за овци, имајќи предвид дека во некои земји 
овците се значителен извор на емисии. Внесот на сточна храна за други видови може да се 
процени преку употреба на слични методи кои се специфични и соодветни за секоја земја. 
Остатокот од овој поддел содржи барања за податоци и равенки кои се користат за проценка на 
внесот на сточна храна за говеда, бизони и овци. За сите оценки на внес на сточна храна, добра 
практика е да се: 

• соберат податоци за функционирањето на едно типично животно во секоја под-
категорија; 

• Оцени внесот на сточна храна од податоците за функционирањето на животното за секоја 
подкатегорија. 

Во некои случаи, равенките треба да се применуваат на сезонска основа, на пример кога 
животните добиваат тежина во една сезона и губат тежина во друга. 

За секоја подкатегорија на животни потребни се следните податоци за функционирањето на 
животните со цел да се процени внесот на сточна храна за таа подкатегорија: 

• Тежина (W), кг: Треба да се соберат податоци за жива мера за секоја подкатегорија на 
животни и тие треба да се засноваат на тежината на живи животни. Бидејќи не е 
реалистично да се изврши целосен попис на сите животни, податоците за жива мера 
можат да се преземат од студии, истражувања, експертски проценки или статистички 
бази на податоци. Треба да се провери дали податоците за жива мера ги претставуваат 
условите во земјата. Корисно е да се споредат податоците од жива мера и податоците за 
мера од кланиците за да се провери дали податоците за жива мера ги претставуваат 
условите во земјата. Сепак, податоците за тежина од кланиците не треба да се користат 
наместо податоците за жива мера. Покрај ова, треба да се забележи дека односот помеѓу 
живата мера и мерата од кланиците варира од земја во земја. За говеда, бизони и зрели 
овци, потребна е годишната просечна тежина за секоја категорија животни (на пример 
зрели крави говеда). За млади овци, тежината која е потребна е следна: при раѓање, кога 
животното престанува да цица, на возраст од една година и тежината измерена во 
кланица, доколку се колат пред да навршат една година. 

• Просечна добиена (или загубена) тежина на ден (WG), кг/ден (за говеда и бизони): 
Податоците за просечното добивање на тежина генерално се собираат за животните кои 
се одгледуваат на фарми и за младите животни кои растат. За зрелите животни генерално 
се претпоставува дека немаат нето загуба или добивка на тежината во текот на целата 
година. Сепак, собирањето на податоци за добивањето или загубата на тежина за зрели 
животни може да одговара за земји со врнежливи и суви сезони или со екстремни 
температури. Зрелите животни губат тежина во текот на сувата сезона и во екстремни 
услови, а добиваат тежина во текот на врнежливата сезона. Во овие околности внесот на 
храна би се оценувал одделно за врнежливите и сувите сезони и за топлите и ладните 
сезони. 
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• Зрела тежина (MW), кг (за говедо и бизон): Зрелата тежина е потенцијалната телесна 
тежина на возрасно животно кога тоа би постигнало 28% телесни масти (NRC 1996). 
Зрелата тежина варира кај различни раси. Зрелата телесна тежина може да е слична со 
‘референтната тежина’ или ‘крајната намалена телесна тежина’ кои се користат во 
различни земји. Проценките на зрелата телесна тежина обично можат да се добијат од 
експертите и од производителите на добиток.  

• Просечен број на одработени часови на ден: За влечните животни, мора да се утврди и 
просечниот број на одработени часови на ден. 

• Состојба со исхраната: Со употреба на дефинициите дадени подолу, може да се 
определи состојбата со исхраната која најпрецизно ја одразува подкатегоријата на 
животното.  Доколку состојбата со исхраната не може да се утврди со помош на 
дефинициите тогаш таа детално треба да се објасни. Овие детални информации се 
потребни за пресметување на емисиите од ентерична ферментација, поради што може да 
се јави потреба од интерполација помеѓу состојбите со исхраната, со цел да се утврди 
коефициентот кој најмногу одговара. За говеда и за бизони состојбите со исхраната се 
следни:  

(i) Шталски животни или животни кои се чуваат во затворен простор – се 
животни кои се чуваат на мал простор (на пример во краварник, штала, 
заграден простор) поради што тие трошат многу малку енергија за да најдат 
храна; 

(ii) Животни на пасишта – животните се чуваат во заградени простори каде што има 
доволно храна за пасење, што исто бара умерено трошење на енергија за 
исхрана; 

(iii) Пасење на широки пространства – животните пасат на широка површина или 
на ридест терен и трошат значителна енергија за пронаоѓање храна. 

За овци состојбите со исхраната се следни: 

(i) Овци кои се чуваат на затворено – животните се чуваат во затворен простор поради 
бременост во последното тромесечје (50 дена); 

(ii) Пасење на рамно пасиште – животните одат до 1000 метри на ден и трошат многу малку 
енергија за да дојдат до храна; 

(iii) Пасење на ридести пасишта – животните одат и до 5000 метри на ден и трошат 
значителни количества енергија за да дојдат до храна; 

(iv) Затворени јагниња за гоење – животните се чуваат во затворен простор заради гоење. 
 

• Просечно производство на млеко на ден, кг/ден: Овие податоци се за молзни овци, 
молзни крави и други крави или женки од немлечни бизони кои дојат. Просечното 
дневно производство се пресметува со делење на вкупното годишно производство со 365 
дена, или се евидентира како дневно производство заедно со деновите на лактација во 
текот на годината, или пак се оценува преку делење на сезонско производство со бројот 
на денови во сезона. (Забелешка: Доколку се користат податоци за сезонско 
производство, мора да се утврди емисиски фактор за тој сезонски период). 

• Содржина на масти, %: Потребно е да се утврди просечната содржина на масти во 
млекото за сите крави и бизони кои дојат. 

• Процент на женки кои родиле во текот на една година: Овој број се утврдува само за 
возрасни говеда, бизони и овци. 

• Сварливост на сточната храна, (DE): Уделот на енергијата во сточната храна која не се 
исфрла во изметот се нарекува сварливост на сточната храна. Сварливоста на храната 
обично се изразува како процент (%). Вообичаено сварливоста на сточната храна се 
движи од 50-60% за храна која се состои од нуспроизводи на култури и земјиште со 
трева; 60-75% за добри пасишта, добра зачувана сточна храна, и за исхрана која се 
заснова на зрнести додатоци на исхраната; и 75-85% за зрнеста исхрана која вообичаено 
се дава на животните во хранилиштата. Сварливоста на храната се заснова на измерените 



 53

вредности на сточната храна или искосена храна која доминира, земајќи ги предвид 
сезонските варијации. Иако не е можно целосно да се утврди сварливоста, сепак 
минималната стапка на сварливост може да се утврди и од минати испитувања или 
студии. При утврдување на сварливоста, исто така треба да се утврдат и придружните 
карактеристики на сточната храна, како на пример вредност на неутрални детергентски 
влакна (NDF), кисели детергентски влакна (ADF) и на сиров протеин. NDF и ADF се 
карактеристики на сточната храна кои се мерат во лабораторија и кои се користат да ја 
покажат нутритивната вредност на сточната храна за преживарите. Концентрацијата на 
сиров протеин во сточната храна може да се искористи за да се процени ексрецијата на 
азот. 

• Просечно годишно производство на волна по овца (кг/год): За да се процени количината 
на енергија алоцирана за производство на волна потребно е да се знае колку волна се 
произведува годишно во килограми (по сушењето, но пред чистењето). 

За утврдување на овие податоци потребно е да се истражи националната статистика, 
индустриските извори, истражувачките студии, истражувачките студии на поголемите фарми и 
репрезентативните вредности утврдени од страна на поголеми организации на (земјоделци) 
фармери како и во статистика на Организацијата за храна и земјоделство (FAO). Доколку не 
постојат објавени податоци од овие извори, тогаш можат да се прашаат академските експерти и 
претставниците на главната индустриска гранка. Слични постапки за експертски изведувања 
можат да се применат за да се добие карактеризација на добитокот, доколку за тоа не постојат 
објавени податоци и статистика. 

За да се процени GE - бруто вредноста на внес на енергија (МЏ/ден) (што значи количина на 
енергија (МЏ/ден) која му е потребна на животното за да врши активности како раст, лактација 
и бременост) се користат податоците за функционирањето на животните. Агенциите за 
инвентаризација кои имаат добро документирани и признаени методи специфични за земјата за 
проценка на внесот на бруто енергија врз основа на податоците за функционирањето на 
животните, треба да користат методи кои се специфични за земјата. Проценката на внесот на 
бруто енергија треба да содржи опис на сите метаболни функции и резиме на равенките кои се 
користени за да се процени бруто внесот на енергија за говеда и бизони и за овци. Доколку не 
постојат методи специфични за земјата, внесот на бруто енергија може да се пресмета со 
употреба на равенките кои се дадени во табела 4.3 (Насоки за добри практики за IPCC, Поглавје 
4, стр. 4.14). Како што е прикажано во табелата, за проценка на нето енергијата се користат 
посебни равенки за овци и посебни за говеда и бизони.  

Равенките кои се користат за пресметка на бруто енергија се дадени во Насоките за добри 
практики на IPCC, Поглавје 4.1.1.1.  

Штом ќе се пресметаат вредностите за бруто енергија за секоја подкатегорија на животни, треба 
да се пресмета внесот на сточна храна во единица килограм на сува материјал на ден (кг/ден) и 
да се спореди со тежината на типичното животно во таа подкатегорија. За да се направи 
конверзија од бруто енергија во единици на енергија за внес на сува материја, треба таа да се 
подели со енергетската густина на сточната храна. Доколку нема специфични информации за 
таа сточна храна, тогаш може да се користи стандардна вредност од 18.45 МЏ/кг. Дневниот внес 
на сува материја треба да биде помеѓу 1% до 3% од телесната тежина на животното. 

Ym - стапка на конверзија на метан. 

Обемот во кој енергијата од сточната храна се претвора во CH4 зависи од неколку фактори на 
интеракција помеѓу сточната храна и животното. Доколку не постојат стапки за конверзија на 
СН4 од истражувања направени конкретно во таа земја, за говеда и бизони можат да се 
искористат вредностите дадени во табела 4.8 (Насоки за добри практики за IPCC, Поглавје 4, 
стр. 4.26), Стапки на конверзија за говедо/бизон. 

Проверка на емисиски фактори  
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Доколку се употребува метод од Tier 2, лицата кои го составуваат инвентарот треба накрсно да 
ги проверат факторите специфични за земјата наспроти стандардните вредности за IPCC. 
Доколку постојат значителни разлики помеѓу факторите кои се специфични за земјата и 
стандардните фактори тие треба добро да се објаснат и документираат. 

3.4.1.2. Управување со ѓубриво (4.Б) - СН4  

За да се оценат емисиите на CH4 кои се создаваат во системите за управување со природно 
ѓубриво, вкупниот број на животни мора да се подели на соодветни видови и категории за да ги 
одрази различните количини на ѓубриво кое се произведува по животно и начинот на кој се 
постапува со него. 

Како што е опишано во Насоките за IPCC, четирите главни чекори за да се оценат емисиите на 
CH4 од арско ѓубриво се следни: 

(i)      Преземање на податоците за популацијата добиток од Карактеризацијата на 
добиточната популација; 

(ii)       Употреба на стандардните емисиски фактори за IPCC или изработка на емисиски 
фактори врз основа на карактеристиките на ѓубривото (Bo, VS, MCF) за секој вид 
добитокот (видови, категорија или поткатегорија) и карактеристиките на системот за 
управување со ѓубриво; 

(iii) Множење на секој емисиски фактор со дефинираната популација на добиток за да се 
добие проценка на емисиите на CH4 за таа популација на добиток; 

(iv)      Собирање на посебните емисии од сите дефинирани популации на добиток за да ги 
определите вкупните националните емисии. 

Проценките на емисии треба да се наведуваат во гигаграми (Гг). Бидејќи емисиските фактори 
треба да се известуваат во килограми по грло годишно, емисиите се делат со 106.  

CH4 Емисии (мм) = Емисиски фактор • Популација / (106 кг/Гг) 

Каде:  

CH4 Емисии (мм) = CH4 емисии од управување со ѓубриво, за дефинирана популација 
Гг/годишно 

Емисиски фактор = емисиски фактор за дефинирана популација, кг/грло/годишно  

Популација = бројот на грла во дефинираната популација на добиток  

Насоките за IPCC, содржат две нивоа за оценка на емисиите на CH4 од арско ѓубриво. 
Пристапот од Tier 1 е поедноставен метод за кој е потребен податокот за популацијата на говеда 
по вид / категорија на животно и климатски регион (ладен, умерен, топол), со цел да се оценат 
емисиите.  

Tier 2 содржи детален метод за проценка на емисиите на CH4 од системите за управување со 
ѓубриво, и е препорачливо да се користи во земји каде еден вид/категорија на говеда е 
доминантен и одговорен за значителен дел од емисиите. За овој метод потребни се детални 
информации за карактеристиките на животните и начинот на кој се постапува со ѓубривото. Со 
употреба на овие информации, се изработуваат емисиски фактори кои се специфични за 
условите во земјата. 

Процесот за определување на нивото кое треба да се користи е прикажан на Слика 17. 

Кој метод ќе се избере зависи од достапноста на податоците и од природните околности. 
Добрите практики во оценувањето на емисиите на CH4 од системите за управување со ѓубриво 
препорачуваат употреба на метод од Tier 2, како и пресметување на емисиски фактори со 
употреба на фактори кои се специфични за земјата. 

Кога се користи метод од Tier 1, се употребуваат стандардни емисиски фактори. Стандардните 
емисиски фактори се дадени во табела 4-6 од Насоките за IPCC, Референтен прирачник, стр. 4-
13, поединечно за секоја од препорачаните подгрупи на популацијата добиток. 
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Процесот на изработка на емисиски фактори за Tier 2, подразбира определување на масата на 
испарливи цврсти материи кои се екскретираат од животните (VS, во кг) заедно со 
максималниот капацитет за производство на CH4 од ѓубривото (Bo, во м3/кг на испарливи 
цврсти материи). Покрај ова, за секој систем за управување со ѓубриво мора да се добие фактор 
за конверзија на метан кој одговара на влијанието на климата врз производството на CH4. 
Видете во Насоките за добри практики на IPCC, Поглавје 4.3.1.2. 

Емисиските фактори треба повремено да се ажурираат поради промените во начините на кои се 
управува со ѓубривото, карактеристиките на животните, и технологиите. Овие ревизии треба да 
се засноваат на сигурни податоци, кои се научно проверени. Пожелен е чест мониторинг за да се 
проверат клучните параметри на моделот, но тоа можеби да не е изводливо. 

Слика 17. Чекори за определување на емисии на CH4 од управување со ѓубриво (Насоки за 
добри практики за IPCC, Поглавје 4, стр. 4.33) 

 

 

3.4.1.3. Управување со ѓубриво (4.Б) - N2O 

Диазотниот оксид (N2O) предмет на овој дел е N2O кој се создава при чување и третирање на 
ѓубривото пред тоа да се аплицира на земјиштето. 
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Методот за проценување на емисиите на N2O од управувањето со ѓубривото даден во Насоките 
за IPCC подразбира множење на вкупната количина на екскреција на азот (од сите видови 
/категории на животни ) во секој вид на систем за управување со ѓубриво, со емисиски фактор за 
тој вид на систем за управување со ѓубриво. Емисиите потоа се собираат за сите системи за 
управување со ѓубриво. Нивото на детали кои се применуваат во методот за добра практика за 
оценка на емисиите на диазот оксид од системите за управување со ѓубриво ќе зависи од 
националните околности. Слика 18Слика 18 ја опишува добрата практика при адаптирање на 
методите дадени во Насоките за IPCC кон околностите специфични за земјата. 

Слика 18. Чекори за определување на емисии на N2O од управување со ѓубриво (Насоки за 
добри практики за IPCC, Поглавје 4, стр. 4.41) 

 

Најточна проценка ќе се добие доколку се користат емисиски фактори специфични за земјата 
кои се целосно документирани во публикации кои ги прегледале колеги на авторите. Добра 
практика е да се користат емисиски фактори специфични за земјата кои се одраз на реалната 
должина на чувањето и видот на третман на животинското ѓубриво во секој систем за 
управување кој се користи. Добрата практика при изведувањето на емисиски фактори 
специфични за земјата подразбира мерење на емисиите (по единица на ѓубриво N) од различни 
системи за управување земајќи ја во предвид варијабилноста во должината на чувањето и видот 
на третман. Кога се дефинираат видовите третман, треба да се земат предвид условите како 
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проветреност и температура. Доколку не постојат соодветни емисиски фактори специфични за 
земјата, агенциите за инвентаризација треба да користат стандардни емисиски фактори. 

3.4.2. ИНВЕНТАР  НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ СПОРЕД CORINAIR 
МЕТОДОЛОГИЈА 

Не постои Tier 2 за неметански испарливи органски соединенија. 

 

3.4.2.1. Определување на емисиски фактори 

Клучните категории на извори на емисии и пристапите за определување на емисискиот фактор во 
секторот на индустриски процеси се претставени во Табела 13. 

Табела 13. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на 
емисиските фактори во земјоделскиот сектор - IPCC 

Клучна 
категорија на 
извори на 
емисии 

Стакленички 
гасови  

Собирање на потребните податоци  

Ентерична 
ферментација  

CH4 

Да се истражи националната статистика, индустриските извори, 
истражувачките студии и статистиката на Организацијата за храна и 
земјоделство. Доколку не постојат објавени податоци од овие извори, 
тогаш можат да се консултираат академски експерти и претставници 
на главната индустриска гранка. Слични постапки можат да се 
користат за да се добијат информации кои се потребни за 
карактеризација на добитокот доколку не постојат објавени податоци 
и статистика. 
Да се добијат ‘Подобрени’ карактеризации за добитокот кои содржат 
детални информации за: 

 Дефиниции за подкатегории на добиток; 
 Популација на добиток по подкатегорија; 
 Проценки за внес на сточна храна за типично животно во 

секоја подкатегорија; 
За сите проценки на внес на сточна храна, добра практика е да се: 

 соберат податоци за да се опише функционирањето на едно 
типично животно во секоја подкатегорија; 

 Оценете го внесот на сточна храна од податоците за 
функционирањето на животното за секоја подкатегорија. 

За секоја подкатегорија на животни потребни се следните податоци 
за функционирањето на животното: тежина, кг; Просечно добивање 
на тежина (или губење) на ден (WG), кг/ден (за добиток и бизони); 
Зрела тежина (MW), кг (за добиток и бизони); Просечен број на 
одработени часови на ден; Состојба со исхраната; Просечно 
производство на млеко на ден, кг/ден; Содржина на масти %; 
Процент на женки кои раѓаат во текот на една година; Сварливост на 
сточна храна; Просечно годишно производство на волна по овца и 
така натаму. 

4.Б 
Управување 
со ѓубриво  

CH4 

Добивање на детални информации за карактеристиките на животните 
и начинот на кој се постапува со ѓубривото. Да се добијат 
‘Подобрени’ карактеризации за добитокот. 

4.Б 
Управување 
со ѓубриво  

N2O 

Детални информации за реалната должина на чувањето и видот на 
третман на животинското ѓубриво во секој систем за управување кој 
се користи, мерењето на емисии (по единица на ѓубриво N) од 
различни системи за управување, земајќи ја предвид варијабилноста 
во должината на чувањето и видовите на третман. Да се добијат 
‘Подобрени’ карактеризации за добитокот. 
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3.5. ОТПАД  

3.5.1. ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

3.5.1.1. Остранување на цврст отпад на земја (6.А) - СН4 

За време на анаеробно распаѓање на органски отпад отстранет на локациите за отстранување на 
цврст отпад (SWDS) се емитува метан (CH4). Органскиот отпад се распаѓа со ниска стапка на 
распаѓање и потребни се многу години за целосно да се распадне. 

Ревидираните Насоки за IPCC од 1996 за Инвентаризација на стакленички гасови (Насоки за 
IPCC) содржат два методи за проценување на емисиите на CH4 од локациите за отстранување 
на цврст отпад: стандарден метод (Tier 1) и методот на првично распаѓање (FOD) (Tier 2). 

Дрвото за одлучување на Слика 19 го опишува процесот за избор на најсоодветниот метод. 
Добра практика е доколку може да се користи методот FOD, бидејќи попрецизно го одразува 
трендот на емисиите. За употреба на методот FOD потребни се податоци за тековните како и 
минатите количини отпад, составот на отпадот и практиките за отстранување во последните 
неколку децении. Добра практика доколку станува збор за клучна категорија на извор на емисии 
или доколку има значителни промени во управувањето со отпадот да се направи проценка на 
ваквите историски податоци, доколку таквите податоци не се достапни. 

Слика 19. Чекори за определување на емисии на CH4 од локациите за отстранување на 
цврст отпад (Насоки за добри практики за IPCC, Поглавје 5, стр. 5.6) 

 

 

Методот FOD може да се изрази еквивалентно преку равенките дадени подолу.  

 

за x = првичната година до t 

Каде:  

t = година на инвентаризација  
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x = години за кои треба да се додадат влезни податоци  

A = (1 – e–k) / k ; фактор на нормализација кој го коригира собирањето  

k = константа за стапка на создавање на метан (1/годишно) 

MSWT (x) = Вкупно комунален цврст отпад (MSW) создаден во годината x (Гг/год) 

MSWF (x) = Франција на MSW отстранет на локации за отстранување на цврст отпад  во година 
x 

L0 (x) = Потенцијал за генерирање на метан [MCF (x) * DOC (x) * DOCF * F * 16 / 12 (Гг CH4/Гг 
отпад )] 

MCF (x) = Корективен фактор за метан во годината x (фракција) 

DOC (x) = Распаѓачки органски јаглерод (DOC) во година x (фракција) (Гг C/Гг отпад) 

DOCF = Фракција на распаѓачки органски јаглерод дисимилиран  

F = Фракција по волумен на CH4 во гасот од депонија  

16 / 12 = Конверзија од C во CH4 

Збир на добиените резултати за сите години (x). 

CH4 емитиран во година t (Гг/год) = [CH4 генериран во година t – R(t)] * (1 – OX) 

Каде:  

R(t) = Обновен CH4 во годината на инвентаризација t (Гг/год) 

Ox - оксидациски фактор (фракција) 

Константата за стапката на генерирање на метан k која се јавува во методот FOD е поврзана 
со времето кое му е потребно на DOC во отпадот да се распадне на половина од неговата 
првична маса (‘полувек’ или t½) како што следи: 

k = ln2 / t½ 

Вредноста на k за секоја поединечна локација за отстранување на цврст отпад (SWDS) зависи од 
голем број на фактори поврзани со составот на отпадот и условите на локацијата. Доколку не 
постојат податоци за видовите отпад, се предлага стандардна вредност на k од 0.05 (полувек од 
околу 14 години). 

Вкупен комунален цврст отпад (MSWT), и фракција од MSW испратен на SWDS (MSWF) 

Употребата на терминот комунален цврст отпад (MSW) можеби нема прецизно да ги опише 
видовите на отпад кои се отстрануваат на ЅWDS. Агенциите за инвентаризација треба да ги 
оценат емисиите од сите видови цврст отпад (индустриски отпад, мил, градежен отпад и отпад 
од рушење) отстранет на SWDS. Во многу земји тешко се доаѓа до податоци за индустрискиот 
отпад, но сепак треба да се направат напори за такво нешто. Во многу земји, може да се најдат и 
национални статистики за вкупните количини на отстранет отпад. Пожелни се национални 
податоци, под услов агенциите за инвентаризација да го документираат методот за прибирање 
на податоци, бројот на локации кои се испитани и видот на испитување кој е направен. Доколку 
нема национални податоци, агенциите за инвентаризација можат да дадат проценка за овие 
податоци преку употреба на стандардните проценки дадени во табела 6-1, Референтен 
прирачник кон Насоките за IPCC. Табелата содржи стандардни стапки за генерација и 
отстранување на MSW за многу региони и земји. Доколку не постојат стандардни вредности, 
агенциите за инвентаризација може да користат експертско мислење за да дадат проценка на 
овие параметри со употреба на вредностите од земји со слични услови. 

Корекциски фактор за метан (MCF) 

Корекцискиот фактор за метан (MCF) се употребува поради фактот што неконтролираните 
локации за отстранување на цврст отпад произведуваат помалку CH4 од определено количество 
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на отпад отколку контролираните, бидејќи поголем дел од отпадот се распаѓа аеробно во 
горните слоеви на неконтролираните SWDS. MCF е специфичен за секоја област и треба да се 
толкува како ‘фактор за корекција на управувањето со отпад’ што е одраз на менаџерските 
аспекти кои ги опфаќа. 

Контролираните локации за управување со цврст отпад мора да имаат контролирано одлагање 
на отпадот (на пример отпадот се насочува кон посебни делови кои се користат за распаѓање, се 
контролира разнесувањето на отпадот и се контролираат пожарите) што подразбира: покривен 
материјал, механичко компактирање или нивелирање на отпадот. 

Насоките за IPCC содржат стандардни вредности за MCF, кои се дадени во табела 5.1 (Насоки 
за добри практики на IPCC, Поглавје 5, стр. 5.9). 

Разградлив органски јаглерод (DOC) 

Разградливиот органски јаглерод е органскиот јаглерод кој е достапен за биохемиско распаѓање 
и треба да се изрази како Гг C на Гг отпад. Тој зависи од составот на отпадот и може да се 
пресмета како пондерираниот просек на содржината на јаглерод во различните компоненти на 
видовите отпад. Следната равенка, како што е дадена во Насоките за IPCC, го оценува DOC со 
употреба на стандардни вредности за содржина на јаглерод: 

DOC = ( 0.4 * A ) + ( 0.17 * B ) + ( 0.15 * C ) + ( 0.3 * D ) 

Каде:  

A = Фракција на MSW кој е хартија и текстил  

B = Фракција на MSW кој е градинарски отпад, отпад од паркови и друг органски разградлив 
отпад  

C = Фракција на MSW кој е отпад од храна  

D = Фракција на MSW кој е дрво или слама  

Стандардните вредности за содржина на јаглерод за овие фракции може да се најдат во 
Насоките за IPCC (табела 6-3, Референтен прирачник). 

Фракција на разградлив дисимилиран органски јаглерод (DOCF) 

DOCF е проценка на фракцијата на јаглерод кој крајно се распаѓа и се ослободува од локациите 
за управување со цврст отпад, и е резултат на органскиот јаглерод кој не се распаѓа или се 
распаѓа многу полека. Насоките за IPCC даваат стандардна вредност од 0.77 за DOCF.  

Фракција на CH4 во гасот од депонија (F) 

Гасот од депонија главно се состои од CH4 и јаглерод двооксид (CO2). Фракцијата F од CH4 
обично е 0.5, но може да варира помеѓу 0.4 и 0.6, во зависност од неколку фактори вклучително 
и од составот на отпадот (на пример јагленихидрати и целулоза ). 

Обновување на метан (R) 

Обновувањето на метан е количината на метан која е генерирана на локации за управување со 
цврст отпад која се обновува и согорува во оган или во уред за обновување на енергија. 
Обновениот и потоа изведениот CH4 не треба да се одзема од бруто емисиите. Стандардната 
вредност за обновениот метан е нула. Мерењето на сиот гас кој е обновен за употреба за 
производство на енергија или за согорување е добра практика. Не треба да се употребуваат 
недокументирани проценки за обновувањето на гасот од депониите, бидејќи таквите проценки 
обично ги пренагласуваат можностите за обнова. 

Оксидациски фактор (ОХ) 

Оксидацискиот фактор (OX) ја одразува количината на CH4 од SWDS кој се оксидизира во 
почвата или во друг материјал кој го покрива отпадот. Доколку факторот на оксидација е нула, 
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не се случува оксидација и доколку OX тогаш 100% од CH4 се оскидираат. Стандардниот 
оксидациски фактор кој е даден во Насоките за IPCC е нула. 

FOD метод: потребна е студија за составот на отпадот (од неколку урбани и рурални општини), 
- Претпоставки за стапката на собирање и отстранување на цврстиот комунален отпад  
користени се стандардни вредности од Грција (табела 6-1) и истите треба да се коригираат со 
национални вредности - исто од студија или да се преземат од шемите за известување на 
комуналниот отпад. 

 

3.5.1.2. Постапување со отпадни води (6.Б) - N2O 

Методологијата за оценка на емисиите на N2O од отпадни води (од домаќинства и од 
комерцијални објекти) како и од канализација е дадена во Насоките за IPCC од 1996 година, 
Референтен прирачник, Поглавје 6.4. 

Емисиите на N2O од канализација се пресметуваат на следниот начин: 

N2O(S) = Протеини* ФракNPR * NRЛУЃЕ * EF6 

каде:  

N2O(s) = емисии на N2O од човечка канализација (кг N2O-N/год) 

Протеин = годишен внес на протеин по глава (кг/лице/год) 

NRжители = број на жители во земјата  

EF6 = емисиски фактор (стандард 0.01 (0.002-0.12) кг N2O-N/кг канализација - N произведен)  

Фракција NPR = фракција на азот во протеин (стандард = 0.16 кг N/кг протеин) 

 

3.5.1.3. Определување на емисиските фактори 

Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на емисиските фактори  во 
секторот отпад се претставени во Табела 14. 

Табела 14. Клучни категории на извори на емисии и пристапи за определување на 
емисиските фактори во секторот отпад  

Клучна 
категорија на 
извори на 
емисии 

Стакленички 
гасови  

Собирање на потребните податоци  

6.А 
Остранување 
на цврст отпад 
на земја   

CH4 

 да се соберат минати податоци за генерирањето на отпадот и 
практиките за управување  
 да се определи составот на отпадот кој се отстранува на 
локации за управување со цврст отпад со текот на времето и студија 
за условите на локацијата. 
 да се процени минатото отстранување на отпадот   
 да се процени составот на отпадот (од неколку урбани и 
неколку рурални општини)  
 да се процени методот за собирање на податоци, вклучително 
и бројот на локации кои се испитани и видот на испитувања кој е 
направен  
 за вршење на студии за генерирањето на отпадот и земањето 
примероци од различни локации за управување со цврст отпад во 
земјата (од неколку урбани и рурални општини) 
 да се процени количината на отпад кој е отстранет на 
контролирани и на неконтролирани локации за управување со цврст 
отпад  
 стапката на собирање и отстранување на цврст комунален 
отпад  треба да се ажурира со национални податоци – од студија или 
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Клучна 
категорија на 
извори на 
емисии 

Стакленички 
гасови  

Собирање на потребните податоци  

пак да се вклучи во шемите за известување на комунален отпад 
 Емисиите од согорувањето на отпадот исто така можат да се 
вклучат - податоците треба да се набават од депонијата Дрисла. 

6.Б Отпадна 
вода - 
Отпадна вода 
од 
домаќинствата 
и од 
комерцијални 
објекти - N2O 
од 
канализација  

N2O 

 да се процени годишен внес на протеин по жител 

 


