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Инвентарот на стакленички гасови е база на 
податоци на пресметани директни и инди-
ректни стакленички гасови емитирани или от-

странети од атмосферата во текот на еден временски 
период. Шест директни гасови се земени предвид: ја-
глерод диоксид (СО2), метан ( CH4), диазот оксид (N2O), 
перфлуорокарбонати (PFCs), хидрофлуорокарбонати 
(HFCs) и сулфур хексафлуорид (SF6), и четири инди-
ректни гасови, односно, CO, NOx, NMVOC и SO2.

Република Македонија ја ратификува Рамковната 
конвенција на ОН за климатски промени УНФЦЦЦ 
(UNFCCC) во декември 1997 година и Протоколот од 
Кјото во 2004 година. Одговарајќи на обврските од 
потпишувањето на Рамковната конвенција како земја 
којашто не припаѓа во групата земји од Анекс I, беа из-
готвени и доставени Првиот национален извештај за 
климатски промени во 2003 година и Вториот национа-
лен извештај во 2008 година. Подготовката на Третиот 
национален извештај започна во април 2012 година. 
Во претходните национални извештаи, инвентарите беа 
подготвени за периодот 1990 - 2002 година, со приме-
на на методот ниво (тиер) 1 (наједноставниот метод) за 
повеќето сектори. Методологиите од ниво (тиер) 2 беа 
делумно применети во енергетскиот сектор, одговорен 
за над 70% од емисиите. Инвентарот за периодот 2003 
- 2009 беше завршен со користење на методологија-
та пропишана во 1996 ИПЦЦ ревидираните прирачни-
ци за национална инвентаризација на стакленички га-
сови и прирачникот за добри практики од 2000. Беше 
ажурираната софтверска поддршка со верзија 1.3.2 на 
ИПЦЦ од 1996 година, софтвер за национална инвен-
таризација на стакленички гасови. Повеќето од подато-
ците беа достапни од Државниот завод за статистика 
(MAKSTAT), енергетските биланси, националните из-

вештаи од МЗШВ, МЖСПП и други релевантни инсти-
туции. Некои податоци се добиени директно од индус-
триите и од базата на податоци на ФАО. За емисионите 
фактори некои од вредностите се усвоени како нацио-
нално-специфични, а за останатите ИПЦЦ беа користе-
ни стандардните вредности. Во овој извештај за првпат 
се вклучени емисиите од авијацијата, благодарение на 
соработката со М-НАВ. Едновремено беа обезбедени 
дополнителни податоци за секторите земјоделството и 
користење на земјиштето и шумарството од страна на 
разни институции кои претходно не биле земени пред-
вид. Беше спроведен нов институционален систем за да 
се обезбеди одржливост на процесот на инвентариза-
ција. Беа ангажирани тројца млади професионалци за 
да го изработат инвентарот на стакленички гасови, а 
тие ќе вршат и редовно ажурирање на националните 
инвентари и систем за мониторинг, известување и вери-
фикација (МВР). Беа подготвени материјали за обука за 
секој сектор, вклучувајќи и процес за инвентаризација-
та т.н. чекор по чекор, објаснувања на добри практики, 
извори на податоци и избор на емисиони фактори.

Во Третиот национален извештај за првпат беа утврде-
ни национално-специфични емисиони фактори за клуч-
ните извори на емисии. Клучните извори се оние кате-
гории кои собрани заедно емитуваат 95% од вкупните 
емисии на стакленички гасови во инвентарот. Петте 
најголеми извори на емисии на стакленички гасови во 
државата се: емисии на јаглерод диоксид од енергет-
ските постројки, емисии на јаглерод диоксид од мобил-
ни извори на емисии вклучувајќи го патниот сообраќај, 
директни и индиректни емисии на азотни оксиди од 
управување со земјоделските почви, емисии на метан 
од одлагање на цврст комунален отпад на депониите 
и емисии од ентеричната ферментација на добитокот.

1ВОВеД



Национален инвентар 
на стакленички гасови

Резиме

6

2НАЦИОНАЛНИ ЕМИСИИ       
НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

Емисиите на стакленички гасови најмногу доаѓаат од секторот енергетика (73,78%), земјоделство (13,27%) 
и отпад (6,47%). Секторот индустриски процеси е одговорен за 6,47% од емисиите, додека од секторот 
земјишни категории, конверзија на земјишта и шумарство се емитуваат 3-10% од националните емисии 

(во вид на апсорпција) и зависат од пожарите, употребата на вар и ѓубрива во почвите и конверзијата на земјиш-
тето. Вкупните национални емисии на стакленички гасови за периодот 1990 - 20091 е даден на График 2.1.

Eмисиите од секторот енергетика се во опсегот 8500–9000 килотони, односно гигаграми на CO2 еквиваленти (Gg 
CO2-eq). Емисиите од секторот индустриски процеси бележат раст до 2005 год., но потоа се намалуваат поради 
глобалната економска криза и намаленото производство. Емисиите во секторот земјоделство континуирано се 
намалуваат, главно поради опаѓањето на добиточната популација, додека во секторот отпад емисиите растат 
поради фактот што се директно зависни од популацијата и количините генериран отпад по жител.  Во секторот 
земјишни категории, конверзија на земјишта и шумарство апсорпциите се релативно непроменети, освен во го-
дините со големи пожари кога во овој сектор има значајни емисии.

1 Трет национален извештај кон Рамковната конференција за климатски промени на ОН (Министерство за животна средина и просторно 
планирање), податочната база за емисиите на стакленички гасови во Република Македонија е достапна на следниот линк: http://unfccc.org.
mk/content/InventoryHtml/InvetoryApplication.html
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Во рамките на енергетскиот сектор во просек 67% од емисиите се со потекло од енергетските индустии (вклучу-
вајќи ги постројките за електрична енергија и производство на топлина, рафинирање на нафта и производство на 
цврсти горива), 13% доаѓаат од транспортниот сектор (главно од патниот транспорт), 11% од производствените 
индустрии и градежништвото, 3% од комерцијалниот, стамбениот и резиденцијалниот подсектор, 2% од неконтро-
лирани емисии на испарување и 4% од останатите подсектори. Повеќето емисии од индустриски процеси потек-
нуваат од минерална и метална индустрија кои учествуваат со повеќе од 77% од вкупните емисии од индустриски 
процеси. Хексафлуоркарбонатите се одговорни за 23% од емисиите на стакленички гасови од индустријата. Во 
земјоделскиот сектор 89% од емисиите на CH4 потекнуваат од одгледување добиток (ентеричната ферментација 
и третманот на животинскиот отпад), додека 88% од емисиите N2O потекнуваат од употребата на земјоделските 
почви (употреба на синтетички ѓубрива, ѓубриво, азото-фиксирачките култури и истекување на земјиштата). Во 
секторот отпад, 88% од емисии на CH4 потекнуваат од отстранување на отпадот на депонии, другите од сого-
рување и канализациите, додека емисиите N2O произлегуваат од индустриските отпадни води. Во овој сектор 
има помали количества на CO2 од горење. Во секторот земјишни категории и шумарство, промените на дрвната 
биомаса од шумите и од обработливите земјишта имаат најголем ефект на јаглеродната апсорпција, проследено 
со конверзија од една земјишна категорија во друга, додека повеќето од емисиите се поврзани со шумските по-
жари, агропочвите и практиките за управување со нив, како и со нанесувањето вар. Од директните стакленички 
гасови, 75-80% се емисии на СО2 од согорување на горива во секторот енергетика, 12-14% се емисии на метан од 
земјоделство и управување со отпад, 7-9% се емисии на диазот оксид од согорување горива и емисии од почвите, 
додека 1-2% се хидрофлуоркарбонати од секторот индустрија. Од индиректните стакленички гасови (кои може да 
имаат непосреден ефект врз климата), емисиите на азотни оксиди се застапени со 7%, емисиите на јаглерод мо-
ноксид (СО) со 32% и доаѓаат од енергетскиот сектор, од транспортот и од согорувањето на биомасата, емисиите 
на неметански испарливи органски соединенија се 25% и доаѓаат од секторот индустрија, а емисиите на сулфур 
диоксид (36%) доаѓаат од енергетските постројки, градежништвото и транспортот. 

Како заклучок, нашата држава има емисии од 5,6 тони СО2- еквивалент по жител или 1,7 пати помалку од про-
секот во земјите на ЕУ-28, односно четирипати помалку од индустриски развиените земји како САД. Друг ин-
дикатор кој може да се користи за компарација е јаглеродниот интензитет или просечната рата на емисија на 
дадениот полутант од даден извор од интензитетот на специфичната активност, и го претставува односот меѓу 
вкупната потрошувачка на енергија (кг/тон енергија) и БДП (изразен во 1000 евра/год.). Нашата држава има 
652 кг toe - тони еквиваленти на нафта, што е четирипати повеќе од просечната вредност во земјите на ЕУ-28. 
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3 ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ    
ПО СЕКТОРИ

3.1. ЕНЕргЕтика

Енергетскиот сектор е главен извор на емисии на стакленички гасови во Р. Македонија, со просечно учест-
во од 73,78% од вкупните емисии на директни стакленички гасови во периодот 1990 – 2009.

Производството на примарна енергија во земјата е базирана на експлоатација на домашниот лигнит, 
увезените течни горива, природниот гас, хидропотенцијалот и дрвната биомаса, кои главно се користат за про-
изводство на електрична енергија, топлина и механичка енергија во транспортниот сектор.   

Известувањето за емисиите се врши со употреба на секторскиот пристап за пресметување на емисиите на 
стакленички гасови, додека референтниот пристап се употребува за верификација на пресметаните емисии со 
секторскиот пристап, земајки го предвид протокот на горива во земјата. Разликата меѓу пресметките на емисии 
на стакленички гасови со употреба на секторскиот и референтниот пристап покажа задоволителна девијација 
(помала од 2 %) и оваа практика се користи за да се осигура доверливоста и квалитетот на калкулациите на 
емисиите на стакленички гасови. 

Во рамките на проектот Трет национален извештај кон Рамковната конвенција за климатски промени на ОН 
беа развиени и национални емисиони фактори2 за клучните извори на емисии на стакленички гасови, со цел да 
се постигне примена на повисоки методолошки нивоа и да се подобри квалитетот на процена на емисиите на 
стакленички гасови. Во секторот енергетика националните емисиони фактори беа усвоени за емисиите на јагле-
род/јаглерод  диоксид (C EFs / CO2 EFs) за лигнитот, природниот гас и мазутот, емисиите на сулфур диоксид (SO2 
EFS) од лигнит и мазут, емисиите на азот диоксид (NO2 ЕF) за лигнитот, како и фугитивните емисии на метан  (CH4 
ЕF) од експлоатацијата на домашниот јаглен.

2 Извештај за Национални емисиони фактори за CO2 и не-CO2 емисии за клучните сектори на емисиии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR 
методологиите, Технолаб, 2013, достапен на: http:// www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=245)
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Емисиите од секторот енергетика доаѓаат од следните потсектори:

�� Енергетски индустрии;

�� Производствени индустрии и градежништво;

�� Транспорт;

�� Комерцијален/институционален сектор;

�� Станбен сектор;

�� Други сектори;

�� Неконтролирани (фугитивни) емисии од ископување и манипулирање со енергенси;  

Меморирани емисии;*3

�� Емисии од меѓународни резервоари (меѓународен авиосообраќај);

�� CO2 - емисии од биомаса.

* Меморираните емисии се исклучени од вкупните национални емисии на стакленички гасови и имаат најчесто информативен карактер.
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Потсекторот енергетски индустрии е главен придонесувач кон националните емисии на стакленички гасови со 
просечно 49,41% од вкупните емисии за периодот 2003 - 2009, и 67,23% од вкупните емисии од секторот енер-
гетика. Ваквата состојба се должи на фактот дека производството на електрична енергија е, главно, базирано 
на експлоатација на домашниот јаглен – лигнит, кој е неефикасен во контекст на енергетската вредност и има 
екстремно негативно влијание врз животната средина. 

Потсекторот транспорт е поделен на емисии од патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај. Главен дел од 
емисиите (99%) доаѓаат од патниот сообраќај. 
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Потсекторот патен сообраќај е вториот најголем емитер на стакленички гасови во државата, со просечно 9,15% 
од вкупните емисии на стакленички гасови, или 12,55% од емисиите од секторот енергетика. Емисиите од патни-
от сообраќај се значајни за човековото здравје и претставуваат главен еколошки проблем во густо населените 
урбани средини. 

Постојат голем број мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови од потсекторот патен сообраќај, 
почнувајќи од употребата на нискојаглеродни горива, зголемена контрола на квалитетот на горивата, законско 
регулирање на максимално дозволените емисии, како и постојана контрола на издувните емисии од возилата. 

Потсекторот производствени индустрии и градежништво е одговорен за просечно 7,97% од вкупните нацио-
нални емисии на стакленички гасови, или 10,85% од емисиите од секторот енергетика, и како таков се смета за 
петтиот најголем емитер на стакленички гасови во земјата. Воведувањето на помодерни и зелени технологии и 
зголемената енергетска ефикасност во индустрискиот сектор е главен стратегиски чекор за намалување на еми-
сиите на стакленички гасови, како и намалување на цената која ја плаќа овој сектор за употребената енергија. 
Во исто време тоа е и значаен напредок кон процесот на аспирација на земјата кон ЕУ и вклучување на индус-
тријата во Европската шема за тргување со емисии. 

3.1.1.* Меморирани емисии

 � Интернационални резервоари - Авијација

Во состав на Третиот национален извештај за климатски промени за првпат беа калкулирани емисиите од пот-
секорот цивилна авијација со употреба на подобрена и подетаљна методологија ниво (тиер) 2. Во согласност со 
методологијата на ИПЦЦ, емисиите од домашната авијација, т.е. емисиите од летовите меѓу двата домашни ае-
родрома беа вкучени во вкупните национални емисии на стакленички гасови, додека емисиите од меѓународниот 
сообраќај одделно се калкулирани како меморирани емисии кои се исклучуваат од вкупните национални емисии.
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 � CO2 - емисии од биомаса

Емисиите CO2 од употебата на биомаса во Македонија доаѓаат од согорување на дрвната биомаса и, исто така, 
се рапортираат посебно и се исклучени од вкупните национални емисии на стакленички гасови.

3.2. иНдустриски процЕси

Индустријата ја има една од најважните улоги во развојот на македонската економија. Брзиот економски развој 
е еден од најважните фактори при економскиот раст, и потенцијално има преобразувачки ефект врз социоеко-
номските врски, стандардот и начинот на живеење, како и охрабрувачки поттикнат интерес за технички развој. 

Емисии на стакленички гасови се генерираат од широк спектар индустриски активности. Генерално, извори на 
емисии на стакленички гасови се оние индустриски процеси кои хемиски или физички ги трансформираат ма-
теријалите. Исто така стакленичките гасови често се користат и во крајните подукти како фрижидери, пени или 
лименки со аеросоли. 

За целите на Третата национална комуникација во блиска соработка со индустриските постројки беа развиени 
емисиони фактори, соодветни на националните околности. При користење на методологијата за пресметка на 
емисиите беше направен чекор напред, посебно од производството на метал, каде тие беа пресметани преку 
апликација на емисиони фактори кои беа изведени од податоци за точната количина користени суровини и содр-
жината на карбонати во суровините. Податоците за производство на железо и челик за индустриските постројки 
беа преземени од А-интегрираните еколошки дозволи како препорака од претходната национална комуника-
ција, а податоците за производство на феролегури беа надополнети преку директен контакт со индустриските 
постројки. 

Емисионите фактори за производство на цемент беа пресметани врз основа на податоците кои беа доставени од 
единствената индустриска постројка за производство на цемент во земјава, Усје-Титан. Емисиите беа пресмета-
ни преку ратата на активност за годишно прозводство на цемент, бидејќи податоци за годишно производство на 
клинкер не беа достапни за целата временска серија 2003-2009 година. Поради ова, емисиите од индустриските 
процеси за приоизводство на цемент беа пресметани во согласност со најосновниот метод од ниво (тиер) 1. 
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Индустриското производство во периодот 2003-2009 е стабилно во некои сектори, но флуктуира во други. Ин-
дустријата за цемент и производството на храна и пијалаци се генерално стабилни низ целата временска серија. 
Најголемите флуктуации се забележуваат во категоријата – производство на метал. Производството на феро-
легури забележува пораст во 2007 год. и 2008 год., кој се должи на воведување производство на феро-силико 
манган, што е отсутно во претходните години, а потоа забележува ненадеен пад како резултат на светската 
економска криза. Производството на железо и челик исто така бележи пораст до 2007 год. пред да опадне, 
поради светската економска криза. Дополнителното користење варовнички камен е направено врз база на ис-
тражувањата за производство на челик во земјата. 

Пресметаните емисии за целата временска серија 1990-2009 година се прикажани на График 3.8.

Емисиите од индустриските процеси, генерално, доаѓаат од производството на цемент и метал. Во анализата на 
клучните категории, производството на цемент и прозводството на феролегури се идентификувани како клучни 
извори на емисии на стакленички гасови. Исто така, користењето на HFCs во фрижидерите и климатските уреди 
е идентификувано како клучна категорија за годините од 2004 до 2008, поради високиот потенцијал на глобално 
затоплување на овие гасови. Оваа категорија не се појавува во 2009 година поради недостигот на податоци. 
Емисиите од категориите во секторот индустриски процеси се прикажани на График 3.9.
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3.3. користЕњЕ На растворувачи

Користењето на растворувачи кои се произведени со користење на горива како суровина може да доведат до 
емисии на неметански испарливи органски соединенија (NMVOC) преку испарување, кои понатаму оксидираат во 
атмосферата.

Методологијата за пресметување на емисиите на неметанските испарливи органски соединенија (NMVOC) може 
да се најдат во прирачниците EMEP/CORINAIR (EEA, 2005). 

Во Третата национална комуникација податоците за увозот и извозот на растворувачите, боите, разредувачите 
итн. беа преземени од интернационалната база на ООН (The United Nations Commodity Trade Statistics Database 
- UN Comtrade) во која може да се најдат податоци за тргување меѓу земјите.

За одредување на емисиите се применува емисионен фактор еднаков на 1 за сите органски растворувачи и ис-
парливи органски компоненти, додека за емисиите на NMVOC од бои се користи фактор за емисија еднаков на 
0,5 во согласност со прирачниците на EMEP/CORINAIR (EEA, 2005). 
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3.4. ЗЕмјодЕлство

Земјоделството е вториот најзначаен извор на емисии на стакленички гасови во државата. Инвентарот ги еви-
дентира емисиите од следните категории: метан од ентерична ферментација од добитокот, емисии на метан и 
диазотен оксид од управување со арското ѓубриво, емисии на метан од оризовите полиња, емисии на метан и 
диазотен оксид од горење на остатоците од житните култури, како и директни и индиректни емисии на азотни 
оксиди од управувањето со земјоделските почви. Емисиите на метан во државата се 12,38% од вкупниот број. 
Една третина од нив се ослободуваат од ентерична ферментација и управување со арското ѓубриво, и директно 
зависат од популацијата на добитокот. 89% од емисиите на метан во овој сектор се емитуваат од ентерична 
ферментација и се во благо опаѓање, поради намалувањето на добиточната популација во периодот 1990-2009. 
Управувањето со арското ѓубриво е одговорно за 8% од емисиите, додека останатите се од оризовите полиња 
и од горењето на остатоците од житните култури. Во однос на емисиите на диазотен оксид, 89% се емитуваат 
од управувањето со земјоделските почви, вклучувајќи употреба на вештачките ѓубрива, количината и типот на 
арско ѓубриво кое се користи, емисии од истекувања, атмосферска депозиција и од азотно-фиксирачки култури, 
како и помали количини емисии од горење на остатоците од житните култури. Податоците за производството 
на најзначајните житни култури за првпат беа внесени во овој извештај. Во анализата на клучните извори на 
емисии, ентеричната ферментација, управувањето со арско ѓубриво и управувањето со земјоделските почви беа 
идентификувани како клучни извори на категории. При пресметките беше користена најосновната методологија 
(ниво 1), а стандардните емисиони фактори од ИПЦЦ, прирачниците за источна Европа, беа преземени и усвоени 
за национално-специфични. 

Во пресметките на емисии од оризовите полиња, во Третиот национален извештај вредноста од 1,3 беше земена 
како национално-специфична. Вредностите за емисии на метан од оризовите полиња во периодот 2003-2009 
покажуваат намалување на вредностите во споредба со претходниот инвентар, што најмногу се должи на на-
пуштањето на одгледувањето ориз, поради многу ниските откупни цени и конверзија во повеќе профитабилни 
земјоделски култури. Намалување на емисиите за 40% во овој сектор, главно, се должи на намалувањето на 
добитокот. Пресметаните емисии за целата временска серија 1990-2009 се прикажани во График 3.11.
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3.5. користЕњЕ и коНвЕрЗија На ЗЕмјиштЕто и шумарството

Секторот користење на земјиштето, конверзија на земјиштето и шумарството е многу значаен во севкупниот 
баланс на емисиите на стакленички гасови и глобално и локално, поради фактот што е единствениот сектор 
каде се пресметуваа апсорпцијата на гасовите од овој, но и од другите сектори. Главни извори на гасови во овој 
сектор се апсорпција поради годишниот прираст или загуба на дрвната биомаса, користената дрвна маса за ко-
мерцијални потреби, горењето на дрвната биомаса, распаѓањето и конверзијата на земјиштето од една во друга 
категорија. Инвентарот ги вклучува апсорпциите на јаглен диоксид од категориите шуми, обработливо земјиште, 
тревни површини, зеленило во населби, промени во прирастот, согорена или распадната биомаса, конверзија 
од една во друга земјишна категорија, емисии од управување со земјоделски почви, како и инвентаризација 
на другите гасови кои не се СО2: метан, јаглерод моноксид и азотни оксиди ослободени при горење на дрвната 
биомаса. Во сите инвентари се користи најосновната методологија (ниво 1) поради недостиг на релевантни по-
датоци. Податоците беа земени од Државниот завод за статистика и од Инспекторатот за шумарство при МЗШВ 
и беа користени пропишаните основни вредности за емисионите фактори и конверзија од прирачниците ИПЦЦ. 
Вкупната апсорпција на стакленички гасови од овој сектор за периодот 1990-2009 е даден на График 3.12. Во 
2007 година има најмалку апсорпција, поради големиот број пожари (37000 ха опожарена површина) и значај-
ните емисии кои произлегуваат од нив (График 3.13.).
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Земјишната категорија шуми е одговорна за најголемиот процент на апсорпција, следен од категориите обра-
ботливо земјиште и управување со земјоделските површини. 

Емисиите од управување со органското земјиште се во постојан раст поради зголемувањето на сертифицирани-
те органски површини, и главно, поради субвенциите од владината земјоделска политика, кампањите за зголе-
мување на свеста и растот на побарувачка на пазарот за органските производи. 

Емисиите на стакленички гасови се ослободуваат при горењето на површините и при конверзија на земјиштето.

3.6. отпад

Стакленички гасови кои се ослободуваат од секторот отпад се: емисии на метан од депониите за цврст отпад, емисии 
на метан од резиденцијални канализации, општински и индустриски отпадни води, СО2 - емисии од согорување на от-
падот и диазот оксид од согорување и води од канализација. Секторот отпад е застапен со 6,47% во вупните емисии на 
стакленички гасови во државата и треба да му се обрне повеќе внимание во иднина. Околу 89% од емисиите се метан, 
диазотен оксид се 5%, додека емисиите СО2 се 6%. Во анализата на главните извори на стакленички гасови, единстве-
но потсекторот депонии за цврст отпад влегува како значаен извор на емисии. Најголем број од гасовите се емитуваат 
од одлагањето на цврстиот отпад на депониите, додека од согорувањето и од отпадните води емисиите имаат еднаков 
удел во вкупните емисии од овој сектор. Емисиите се во постојан благ пораст во периодот 1990-2009, главно, поради 
фактот што зголемувањето на популацијата е директно поврзана со зголемувањето на емисиите (График 3.14.). 

Во Третиот национален извешај при инвентаризацијата на гасовите за периодот 2003-2009 за првпат е корис-
тена повисока методологија (ниво 2) за пресметка на емисиите од одлагање на депониите (во претходните два 
извештаи за периодот 1990-2002 е користен основниот метод на масен удел). Методологијата ФОД (метод на прв 
ред на распаѓање) ги зема предвид количините отпад одложени на депонии во временски интервал од 50 години. 
Историските податоци за популацијата беа земени од пописите од 1950, 1962, 1971, 1981, 1991, 2002 при Држав-
ниот завод за статистика, додека за годините за кои немаше податоци, тие беа добиени со екстраполација. Истиот 
метод беше користен за добивање на податоците за генериран и одложен отпад по жител (земени од годишните 
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извештаи на МЖСПП), користејќи ги препораките од ИПЦЦ. Вредностите за разните фракции на отпад и за потреб-
ните параметри при пресметките беа добиени од општинските депонии и усвоени како национално-специфични. 
Поголемата количина отпадни води, посебно во руралните области, оди директно во корисници без претходен 
третман, и поради тоа во пресметките беше земена само урбаната популација поврзана на канализациска мрежа 
(59,9%) и систем за нивно прочистување. Емисиите од индустриските пречистителни станици мерени индиректно 
преку количините на продуцирана отпадна вода (m3/по тон производ) покажаа дека водите од производството на 
неметали имаат најголеми вредности, потоа од индустриите за хартија, од месната индустрија и од производството 
на вино. Поради фактот што индустриското производство во државата е во континуирано опаѓање во разгледува-
ниот период, и емисиите на метан покажуваат намалување од 50% во 2009 споредено со 1990 година. Исто така, 
и согорувањето на отпадот емитува емисии на стакленички гасови (јаглерод диоксид, метан и диазотен оксид) во 
атмосферата. Овие емисии се исто така за првпат пресметани во овој извештај. За пресметките беше користена ос-
новната методологија од ИПЦЦ, прирачниците и податоците од инсенераторот во Дрисла, кој е досега единствена 
постројка за согорување на медицински, опасен и цврст отпад во државата. 



Национален инвентар 
на стакленички гасови

Резиме

19

4            
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Подготовката на трите национални комуникации во период од тринаесет години значајно придонесе за 
акумулација на корпус на знаења за подготовка на инвентари и национални анализи. Во процесот на 
работа се наиде на многу препреки и предизвици, како ограничена достапност на податоци, недостиг 

на референци, техничка експертиза и отежната меѓуинституционална координација.

Подолу се наведени неколку добри практики кои се усвоија во процесот на подготовката на инвентарот на 
стакленички гасови во Третиот национален извештај за климатски промени.

 � Воведување нов институционален систем за подготовка на инвентари

Новиот институционален систем беше воспоставен за да се обезбеди одржливоста на процесот на подготовка 
на инвентари, преку ангажирање на тројца професионалци кои се одговорни за подготовка на националниот 
инвентар на стакленички гасови, со цел да се обезбеди континуирано и редовно ажурирање на податоците, кои 
би послужиле и како основа за воведување на национален систем на мониторинг, известување и верификација.

 � Зајакнување на техничките капацитети на тимот задолжен за подготовка на инвентарот на 
стакленички гасови

Учеството на дополнителната обука и работилници за климатските промени значително придонесоа за подобу-
вање на капацитетите на тимот задолжен за подготовка на инвентари на стакленички гасови. Овој тим активно 
учествуваше и во подготовката на Планот за воведување мониторинг, известување и систем на верификација 
во рамките на Европската шема за тргување со емисии4. Врз основа на препораките добиени од меѓународни-
те експерти, националниот тим успешно заврши обука за меѓународни експерти за ревизија на инвентари на 
стакленички гасови (во рамките на UNFCCC), со што значително се зајакнаа капацитетите на тимот. Оваа обука 
се состоеше од примена на општите упатства за известување, секторски и специфични прашања, како и во при-
мената на подобрени методологии за калкулација на емисиите на стакленички гасови. Протоколот од Кјото и 
неговата исполнетост беше дополнителен аспект од оваа обука.

Националниот извештај на Програмата за поддршка (NCSP) додаде значителна вредност во подобрување на 
квалитетот на инвентарот на стакленички гасови преку обезбедување техничка поддршка и насоки на Меѓу-
народната конференција организирана од страна на NCSP, посветена на научените лекции и искуства од под-
готовката на националните комуникации од земјите што не припаѓаат во групата земји од Анекс I. Проектниот 
раководител на Третиот национален извештај за климатски промени даде свој придонес кон овој настан со 
претставување на добрите практики од Р. Македонија. 

 � Подобрени процедури за обезбедување квалитет / контрола на квалитетот

Секој член на тимот од инвентарот на стакленички гасови е одговорен за еден или повеќе сектори. На овој начин 
секој член на тимот мораше да се фокусира на специфични делови од инвентарот и да направи подобени и по-
темелни пресметки на емисиите на стакленички гасови. Беше направена дополнителна верификација со корис-
тење на двојни проверки на податоците преку внесувач и верификатор. Овој пристап беше воведен во Втората 
национална комуникација и како добра практика повторно беше усвоен во Третиот национален извештај, со цел 
да се надминат можните грешки при внесување податоци.

4 В. Христова, Национален патоказ за воведување на систем за следење, известување и верификација на емисиите на стакленички гасови соглас-
но системот на ЕУ за трговија со емисии, Достапен: http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/RoadMap%20-%20Climate%20change.pdf
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 � Подобрена институционална соработка

Составот на Националниот комитет за климатски промени (НККП) беше ревидиран и тој беше постојано вклучу-
ван во процесот на подготовка на инвентарот на стакленички гасови, дефинирање и усвојување на препораки, 
планови и национални стратегии. Релевантните членови на НККП беа редовно консултирани за различни пра-
шања и преку проектните активности се воспостави постојана комуникација меѓу проектниот тим и членовите на 
НККП, со цел трансфер на знаење и споделување искуства поврзани со климатските промени. НККП беше тесно 
вклучен и во обезбедувањето на препораките за решавање на идентификуваните недостатоци, кои се поставија 
како основа за формирање национален систем за собирање податоци потребни за подготовка на инвентари на 
стакленички гасови.

Вклучувањето на сите релевантни чинители и од јавниот и приватниот сектор во развојот на инвентарот на 
стакленички гасови придонесе кон зголемен пристап до информации, со што се обезбеди примена на подобрени 
методологии за калкулација на емисиите на стакленички гасови и национални емисиони фактори за главните 
извори на емисии на стакленички гасови. Воспоставувањето директен контакт со овие инсталации и други на-
ционални и државни институции, вклучувајќи ја и Стопанската комора на Р.М. и Државниот завод за статистика, 
се покажа суштинско од аспект на добивање необјавени податоци собрани само за внатрешна употреба. Ова 
резултираше со воведувањето на неколку нови потсектори и постигнување на повисоки методологии за кал-
кулација на емисиите од повеќе потсектори, како индустрија за цемент, воздухопловството и железничкиот 
транспорт.

Потпишувањето на долгорочниот договор за соработка и размена на податоци меѓу македонскиот доставувач 
на услуги за воздухопловна навигација - М-НАВ и Министерството за животна средина и просторно планирање, 
додаде дополнителна вредност на активностите спроведни во рамките на Третиот национален извештај за кли-
матски промени. Оваа соработка овозможи воспоставување на детаљна база на податоци за воздушниот со-
обраќај во земјата и примена на подобена методологија за калулација на емисиите од овој потсектор, користена 
само во уште неколку развиени земји во светот.

 � Подобрено документирање и архивирање

Структурата на процесот на документирање и архивирање беше ревидирана и секој влезен податок е директно 
референциран во софтверот за калулација на емисии ИПЦЦ (IPCC), преку (MS Excel) работни листови (верзија 
1.3.2 IPCC од 1996 година - софтвер за национални инвентари на стакленички гасови). Ова документирање на 
постапката зголемува долгорочна одржливост и транспарентност на процесот на инвентаризација.

 � Материјали за обука

За сите сектори беа подготвени материјали за обука, вклучувајќи детален водич за процесот на инвентариза-
ција, добри практики, извори на податоци и правилна апликација на емисионите фактори. Овие материјали за 
обука служат како корисна алатка за поширување на капацитетите и обука на дополнителен кадар за подготов-
ка на инвентари на стакленички гасови.

 � Софтвер за мониторирање на емисии - EMI

Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање дополнително беше поддржан развој 
на ново софтверско решение за известување на емисиите од индустрискиот сектор. ЕМИ е веб-базирана плат-
форма која собира податоци за годишното производство, употребената суровина и спецификите во процесот на 
производство на дистрибуиран начин, директно од индустриите. Овој софтвер го забрзува процесот на собирање 
податоци потребни за известување по три конвенции, преку унифицирана форма (on line) која се пополнува 
еднаш годишно од страна на назначените претставници од индустриијата. Покрај тоа, софтверот овозможува 
експертите со администраторски сметки од различни оддели во МЖСПП да имаат пристап до необработени 
податоци и извештаи.
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 � Усвојување на национални емисиони фактори

Врз основа на препораките дадени во извештајот „Патоказ за усвојувањето на национални емисиони фактори 
и препораки за хармонизација на емисионите фактори меѓу конвенциите за климатски промени и атмосферски 
воздух“, беше ангажиранa национална компанија за да изработи национални емисиони фактори за клучните из-
вори на емисии во земјата. Во соработка со проектниот тим, компанијата успеа да развие голем број национални 
емисиони и индустриско-специфични емисиони фактори. Усвојувањето на национални емисиони фактори овоз-
можи примена на подобрено и повисоко ниво (тиер) на методологија  за пресметка на емисиите на стакленички 
гасови од клучните извори.

 � Ревидирана правна рамка за собирање податоци потребни за подготовка на инвентарот на 
стакленички гасови

Со цел создавање на законски обврзувачки национален систем за собирање на податоците потребни за разви-
вање на детален инвентар на емисиите на стакленички гасови беше подготвен посебен документот за подготов-
ка на законските одредби за инвентарот на стакленички гасови. Во документот се предлагаат неколку измени и 
дополнувања на Законот за животна средина, со цел да се воспостави национален систем за собирање и упра-
вување на податоците потребни за развој на националните инвентари на стакленички гасови.

4.1. аНалиЗа На клучНитЕ иЗвори На       
   Емисии На стаклЕНички гасови

Идентификацијата на клучните извори на емисии е опишана во Поглавје 7 од прирачниците за добри практики 
на ИПЦЦ кои ги дефинираат клучните извори на емисии како категории на кои треба да им се даде приоритет во 
националниот систем, бидејќи имаат значајно влијание на вкупните емисии на стакленички гасови во земјата во 
однос на апсолутното ниво, трендот на емисии или двете. Во согласност со прирачниците за добри практики на 
ИПЦЦ, националните клучни категории се идентификуваа на еден систематски и објективен начин преку кван-
титативна анализа на поврзаноста меѓу нивото на емисии на секоја категорија и вкупните национални емисии.

Идентификацијата на клучните извори е важна, бидејќи ресурсите за подготовка на инвентарите на стакленички 
гасови се ограничени и треба да се даде приоритет на нивната употреба. Потребно е емисиите да бидат пресме-
тани за сите клучни категории за инвентарот да биде комплетен.

Следејќи ги прирачниците за добри практики на ИПЦЦ и прирачниците за добри практики на ИПЦЦ за користење 
на земјиштето, промена на користење на земјиштето и шумарството, направена е анализа на клучните извори на 
емисии на стакленички гасови со и без вклучување на секторот користење на земјиштето, промена на користење 
на земјиштето и шумарството. Идентификуваните категории и во двете анализи се сметаат за клучни извори на 
емисии на стакленички гасови. Во Третата национална комуникација беше направена анализа на податоците за 
идентификација на клучните извори на емисии на стакленички гасови за периодот 2003-2009. Сите категории 
кои влегуваат во 95% од вкупните национални емисии се идентификувани како клучни категории. Во Табела 4.1. 
се сумирани резултатите од анализата (со и без вклучување на секторот користење на земјиштето, промена на 
користење на земјиштето и шумарството) за периодот 2003-2009 година.
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ТАБЕЛА 4.1. Анализа на клучните извори на емисии на стакленички гасови - сумарни резултати

ИПЦЦ 
категорија

Сектор
Категорија идентификувана со 
анализа на клучните извори на 
емисии на стакленички гасови

Стакленички 
гас

Бр. на години во кои 
е идентификувана 

како клучна 
категорија

1.A.1 Енергетика
CO2 - емисии од енергетски 
индустрии–јаглен-лигнит

CO2 7

1.A.3 Енергетика
CO2 мобилно согорување - патен 
сообраќај

CO2 7

4.D Земјоделство
N2O (директни и индиректни) емисии од 
земјоделски почви

N2O 7

6.A Отпад CH4 - емисии од депонии CH4 7

1.A.2 Енергетика
CO2 - емисии од преработувачки 
емисии и градежништво

CO2 7

4.A Земјоделство
CH4 - емисии од ентерична 
ферментација и домашен добиток

CH4 7

1.A.5 Енергетика
Друго  
(Енергетика)

CO2 7

1.A.1 Енергетика CO2 - емисии од енергетски индустрии CO2 7

2.A
Индустриски 

процеси
CO2 - емисии од производство на 
цемент

CO2 7

1.B.1 Енергетика
CH4 - фугитивни емисии од откопување 
на јаглен

CH4 7

1.A.4 Енергетика Други сектори: станбени објекти CO2 CO2 7

5.A ПЗПКЗШ Шума која останува шума CO2 7

5.B ПЗПКЗШ
Земјоделско земјиште кое останува 
земјоделско земјиште

CO2 7

2.C
Индустриски 

процеси
CO2 - емисии од производство на 
феролегури

CO2 6

4.B Земјоделство
N2O - емисии од управување со 
ѓубриво

N2O 6

2.E
Индустриски 

процеси
HFCs - емисии  од употреба на  HFC HFCs 5

1.A.4 Енергетика Други сектори: станбени објекти CH4 CH4 3

1.A.1 Енергетика
Емисии од енергетски индустрии – 
гас – природен гас

CO2 2

Клучната категорија која најмогу придонесува во вкупните национални емисии е 1.A.1.:CO2 - емисии од енер-
гетски индустрии – јаглен - лигнит. Учеството на емисиите од енергетските индустрии во вкупните национални 
емисии во последната анализирана година (2009) е 47,17%. Од Табелата 4.1. може да се забележи дека 18 
категории се сметаат како клучни во инвентарот од седум години. 
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4.2.НЕиЗвЕсНост

Неизвесноста на податоците и пресметката на емисиите за Третата национална комуникација беше пресметана 
само за секторот индустриски процеси. Овој сектор беше особено интересен, бидејки вкупниот резултат на еми-
сии во овој сектор зависи од многу променливи со голема неизвесност. Во овој сектор се забележуваат големи 
флуктуации меѓу емисиите од различни години, поради воведување нови индустриски производи и привремено 
или перманентно затворање на индустриските постројки. 

Промените во процесот, интензитетот на производство или новата технологија, исто така, може да доведат до 
значителни промени во емисиите. Сепак, трендот на емисиите за секоја категорија може да се објасни преку 
некој вид економска или технолошка промена. Ова е токму причината поради која овој сектор е сензитивен на 
промена и зошто е битно врз него да се направи анализа на неизвесноста, за да се види дали резултатите се во 
соодветниот сигурносен опсег. Анализата на неизвесност беше направена врз сите поткатегории кои емитуваат 
CO2 во индустриските процеси за секоја година во периодот 2003-2009. Во оваа анализа се користи алгоритмот 
Монте-Карло, бидејќи е соодветен за детаљно оценување на неизвесноста по категории, особено таму каде што 
неивесностите се значајни. За секоја променлива во равенката која се користи за да се пресметаат емисиите се 
генерираат случајни вредности во даден опсег. Овој процес се повтори 40000 пати со цел да се добие саканиот 
резултат.

Резултатите од симулацијата со Монте Карло се дадени во Табела 4.2.

ТАБЕЛА  4.2. Збирни резултати од симулацијата Монте Карло за определување на неизвесноста кај 
емисиите на стакленички гасови во периодот 2003-2009.

CO2- eq емисии [Gg]

Година Максимум Минимум Средина Ст.девиј.
Ст.дев./
Средина

2003 727,69 452,26 579,39 63,04 10,88%

2004 797,36 499,91 640,72 64,01 9,99%

2005 891,55 552,17 705,72 73,09 10,36%

2006 908,02 512,59 682,02 76,31 11,19%

2007 824,65 521,13 662,85 65,74 9,92%

2008 880,30 548,07 682,28 66,23 9,71%

2009 609,40 295,51 424,24 68,39 16,12%
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5            
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИјА

5.1. ЕНЕргЕтика

Влезните податоци за секторот енергетика се, главно, земени од енергетските биланси на Република Ма-
кедонија. Билансите издадени од Државниот завод за статистика за 2005-2009 се соодветни и целосно 
ги исполнуваат барањата на методологијата ИПЦЦ (IPCC). Беше идентификуван значителен недостиг во 

енергетските биланси за 2003 и 2004 година, бидејќи за овие две години не постои официјално објавен енер-
гетски биланс, и инвентарот за овие две години беше развиен со користење на влезни податоци од енергетските 
биланси на Министерството за економија и на меѓународната база на податоци на Меѓународната агенција за 
енергетика (IEA). Во врска со користењето на биомасата, дадените податоци во статистичките годишници се 
збирни и ги сочинуваат експоалатацијата на огревно дрво, дрвни отпадоци и друг растителен отпад. Бидејќи 
секој од овие енергенси има различна содржина на јаглерод и различен емисионен фактор, тие треба да бидат 
третирани и известувани одделно. Експлоатацијата на огревното дрво, исто така, треба да биде дисеминирана 
по типот на дрво кое се користи, бидејќи секој вид дрво има различна нето-калориската вредност и содржина 
на јаглерод. Точниот износ на биомасата која се користи како енергенс се разликува од податоците дадени во 
статистичките годишници, бидејќи постои нелегална сеча на дрвја. За да се надмине овој проблем, треба да се 
воспостави детален инвентар на шумскиот фонд со што би имало подобри процени за нелегална сеча на дрво 
кое се користи како енергенс. 

5.2. иНдустриски процЕси

При процесот на изработка на инвентарот на стакленички гасови на секторот индустриски поцеси се наиде на 
неколку проблеми. Во почетната фаза постоеше недостиг на референцирање на релевантните документи кои се 
користени како извор за влезни податоци за инвентарите на Првата и Втората национална комуникација. Некои 
референци беа обезбедени само за една година, но во нив не беа експлицитно наведени изворите на податоци 
за ратата на активност, процесот на собирање на податоците и пресметките за покомплексните потсектори. 
Вториот проблем беше идентификуван во процесот на собирање податоци. Податоците обезбедени од страна 
на Државниот завод за статистика не беа соодветни со потребната номенклатура. Тоа доведува до отстапки 
во континуитетот на производство на некои производи, како и одредена несигурност за тоа дали некои произ-
водствени процеси и` припаѓаат на соодветната номенклатура од ИПЦЦ (IPCC). Најголем проблем се случи во 
собирањето на податоците за суровините употребени во произведените производи (на пример употреба на сода). 
Исто така, степенот на дисагрегација на податоците не е на задоволително ниво, што е основно барање за изби-
рање соодветни емисиони фактори. Со цел да се надмине овој проблем беа контактирани повеќето од поголеми-
те индустриски инсталации и директно од нив беа побарани релевантни информации потребни за усвојување на 
емисиони фактори и естимација на емисиите на стакленички гасови. Оваа комуникација беше спроведена преку 
Стопанската комора на Македонија, но, сепак, не ги донесе саканите резултати. Само неколку од контактираните 
индустрии одговорија на барањето податоци во дадениот временски рок.
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5.3. ЗЕмјодЕлство

Во секторот земјоделие, генерално, се користеа сеопфатните податоци издадени од Државниот завод за статис-
тика, како бројот на добиток, сточниот фонд, стапката на раст и производството на млеко и волна. Стандардните 
вредности за тежина на животните, емисија и фактори на конверзија во пресметката на метанот од ентеричната 
ферментација и фракциите на метан и диазотен оксид од управувањето со ѓубривото од овие публикации можат 
да се користат за апликација на ниво (тиер) 1 за калкулација на емисиите од секторот земојделство. Во подато-
ците за популација на кози и биволи беше пронајден недостиг за бројност. Живината не е дадена во поткатего-
рии како патки, кокошки или мисирки, со што е тешко да се утврди емисиониот фактор на метанот (кг CH4/грло 
на година) и стапката на екскреција за третманот на отпадот. Истата поткатегоризација е потребна за говеда, 
свињи, овци и кози. Системот за управување со отпадот од живина не е соодветно дефиниран, што резултира со 
неточни вредности за емисиите од овој вид. Исто така е многу тешко да се дефинира вкупниот износ на синте-
тички ѓубрива кои се применуваат во земјоделството, и статистичките податоци кои се користат во овој инвентар 
се однесуваат на количествата што се користат во земјоделски претпријатија и задруги. Износот на ѓубрива кои 
се користат во приватниот сектор, исто така, е многу тешко да се дефинира, бидејќи не постои инструмент за 
контрола на износот и видот на ѓубрива користени во овој сектор.

5.4. користЕњЕ и коНвЕрЗија На ЗЕмјиштЕто и шумарството

Бидејќи последниот попис на шуми во Република Македонија е направен во 1979 година, се појавуваат тешкотии 
во однос на просечниот годишен раст на шумите и приносот. Ратата на активност која се користи како влезен 
параметар е многу неизвесна и треба да се ажурира во следниве области: вкупната површина под шума, акции 
на пошумување и просечен годишен раст на шумите, промените во користењето на земјиштето, како и загубата 
на биомаса поради сеча, нелегална берба, дрвја во распаѓање и количество на обработено дрво во индустријата. 
Во претходните пописи органското производство не беше земено предвид како посебена категорија на обра-
ботливо земјиште. Почнувајќи од 2005 година Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
(МЗШВ) има регистри на органско земјоделство, давајќи прецизни податоци за земјиштето кое е конвертирано 
во земјиште за органско земјоделство. Исто така, не постојат официјални податоци за промените во користење-
то на земјиштето од претходните инвентари. Постојат податоци кои треба да се добијат од ЈП Македонски шуми. 
Во однос на изгорени површини на обработливо земјиште или од пасишта, нема податоци. Шумскиот инспекто-
рат при МЗШВ обезбеди детаљна база на податоци за штетите во шумите од 2008 год. Податоци за поплавите 
во Центарот за управување со кризи постојат за периодот од 2005 год. па наваму.

5.5. отпад

Податоци за секторот отпад се добиени од годишните извештаи за состојбата на животната средина во Маке-
донија, објавени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Податоци за созда-
дениот комунален цврст отпад (КЦО) и неговиот состав (фракции: хартија, текстил, градинарски отпад, отпадоци 
од храна, дрво и слама) се многу неизвесни, бидејќи тие се собрани од општините (кои треба да поднесуваат 
годишни извештаи до МЖСПП), а само 60-80% од општините известувале во претходниот период. Покрај тоа, не 
постојат точни податоци за 2006 и 2008 година. Друг проблем е тоа што мал дел од цврстиот комунален отпад 
фрлен во депониите за цврст отпад (SWDS) останува непознат, иако МЖСПП проценува дека 75,78% од кому-
налниот отпад се одлага на депонија во земјата (во претходниот попис земени се податоците за Грција - 93%.) 
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Во претходните извештаи вредноста за разградливиот органски јаглерод (DOC) беше дефинирана како 0,17, врз 
основа на податоци само од ЈП Дрисла Скопје, но во Третиот национален инвентар е усвоена национално-специ-
фична вредност од 0,19. Повисоката методологија за пресметка на емисиите бара детаљни вредности за DOC од 
различните фракции на отпад, како и историски податоци за отпад (од 1950), кои може да се добијат од општин-
ските депонии директно во комбинација со релевантни истражувачки студии. Количините мил од третманот на 
отпадните води не се земени предвид и пожелно е да се направи анализа и да се додадат во пресметките5.

5 Податочната база на FAO е достапна на следниот линк: http://faostat.fao.org/site/609/DesktopDefault.aspx?PageID=609#ancor).
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6           
ПРЕПОРАКИ ЗА ИДНИНА

Општа препорака е да се користи истиот пристап за подготовка на инвентари на локално ниво. Ова би и 
помогнало на локалната самоуправа да го измери ефектот на активностите во општините за ублажу-
вање на климатските промени.

6.1. ЕНЕргЕтика

За подобрување на процените на емисиите од потсекторот транспорт се дадени следниве препораки:

 � Патен транспорт. Треба да се развијат специфични фактори на емисија за горивата и за согорување. 
Дополнителна препорака за примена на повисока методологија е воспоставувањето на дополнителен 
регистар на возниот парк во земјата од страна на видот на горивото, специфичната ЕУРО класификација, 
просечната потрошувачка и просечната годишна километража по возило.

 � Железнички превоз: Треба да се развијат специфични фактори на емисија за горивата и согорувањето. 
Дополнителна препорака е формирање база на податоци за просечната годишна километража по локомотива, 
по видот и точната количина согорено гориво, со цел поточно да се одредат специфичните фактори на емисија.

6.2. иНдустриски процЕси и растворувачи

Клучот за успешно развивање на инвентар на стакленички гасови за индустрија е да се обезбедат релевантни 
податоци со добар квалитет. Со цел да се воспостави одржливо собирање податоци во овој сектор, важно е да 
се развијат транспарентни национални системи (Мониторинг, известување и верификација) на споредливи, кохе-
рентни, целосни и точни мерења.

Клучните препораки за овој сектор се:

 � Системот за известување треба да биде стабилен, флексибилен, транспарентен и, што е најважно, добро 
управуван така што може да одговори на националните околности.

 � Институционалните аранжмани треба да се базираат на постоечките институции каде што е можно, и да се 
направи ефикасно користење на веќе постојниот кадар.

 � Треба да се развијат подлабоки и посилни врски и соработка со индустријата (може да се направи можна 
поврзаност со тековните проекти за воведување на ЕТС во земјата).

 � Системот за известување задолжително треба да биде во согласност со неодамна усвоените насоки на 
ИПЦЦ (во состав со прирачниците од 1996 и од 2006 година). Системот задолжително треба да биде 
мултифункционален и да овозможува интегрирано внесување податоци за повеќе конвенции (на пр. 
CORINAIR и PRTR), со единствена централизирана база за собирање податоци. Во рамките на проектот беше 
развиена софтверска алатка за следење на издувните гасови (Инвентар ЕМИ), која може да се користи како 
централизирана база на податоци која ги собира податоците директно од инсталациите. Овие податоци 
треба да се користат за примена на методологии на повисоко ниво (тиер).

 � Треба да се направи обид за да се вклучат емисиите на стакленички гасови во А и Б (интегрираните еколошки 
дозволи) во согласност со ИСКЗ. Ова може да претставува посебен проект во кој ќе се обучат одговорните 
лица во индустрискиот сектор за методологијата на ИПЦЦ.
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6.3. ЗЕмјодЕлство

Користење на методологија на повисокото ниво (тиер) 2 се препорачува за процена на емисиите на метан од ен-
терична ферментација од говеда за земјите во развој каде земјоделството има значаен удел во БДП. За разлика 
од основното ниво (тиер) 1, овој пристап бара многу повеќе детаљни информации за добитокот (најмалку во три 
поткатегории). На тој начин ќе бидат развиени попрецизни емисиони фактори. (Извор: Ревидирани 1996, ИПЦЦ, 
прирачници за национална инвентаризација на стакленички гасови, референтен прирачник, Сектор 4: Земјодел-
ство, стр. 4,15-4,16). Треба да се анализира протеинскиот удел во исхраната при бременост кај добитокот. Исто 
така, и енергетските барања за пасење треба да бидат анализирани и да се пресмета вкупниот внес на енергија 
по тип на животно. Едновремено, потребни се подетаљни информации за житните култури, користење на земјиш-
тето и земјоделски менаџмент (животински отпад, количините на минерални ѓубрива кои се применуваат) за да 
се применува подобрена методологија за пресметка на емисиите од секторот земјоделство.

 � Постои итна потреба да се воспостави регистар на фарми и интегриран административен и контролен систем 
- еден софистицирани точен систем за собирање на сите овие податоци во една база на податоци.

 � Во овој сектор потребно е да се развива еден инструмент за контрола на износот и видот на ѓубрива кои се 
користат.

 � Добра практика е да се подели земјата во 8 дефинирани региони и да се постават почвени типови соодветно, 
односно кои од почвите се минерални, глинести, органски итн.

 � Производството треба да се подели во 8 стратегиски плански региони, со цел да се добие попрецизна слика 
на емисиите на стакленички гасови од секој регион.

6.4. користЕњЕ и коНвЕрЗија На ЗЕмјиштЕто и шумарството

Во овој сектор емисиите се генерираат од мал број потсектори. Поради располагањето со многу ограничени 
податоци кои се достапни во моментов, имплементацијата на повисоко ниво (тиер) практично е невозможна. Ос-
новното ниво уште се смета за единствениот соодветен пристап за пресметки од овој сектор. Клучни препораки 
за овој сектор се: Развивање на новиот шумски инвентар што ќе ја одреди областа, густината, годишниот раст, 
видовите дрвја, комерцијалната и бесправната сеча, пожарите и другите нарушувања, поплавите, како и меѓу-
себната конверзија на земјиштата: шумите, обработливите површини, пасиштата и населбите. Ова е потребно за 
постигнување на поголема прецизност во процените на емисиите на стакленички гасови со податоци од ЈП Маке-
донски шуми, Инспекторатот за шумарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Центарот за управување со кризи и ЈП Македонски пасишта. Картата на Македонија за користење на земјиштето 
2006 CORINELANDCOVER треба да се користи во моделирање и треба да биде надградена.

6.5. отпад

Прецизни хронолошки податоци за годишното количество отпад не може да се добијат од официјални извори (со 
исклучок на депонијата Дрисла), и затоа треба да се преземат дополнителни мерки за подобрување на капаци-
тетот за добивање податоци за други депонии со цел да се примени покомплексниот метод за пресметување на 
емисиите (ниво 2). Потребно е да се изработи студија за утврдување на просечниот состав на отпадот (барем во 
неколку рурални и урбани општини) со цел да се добијат точни информации за разградливиот органски јаглен). 
DOC е параметар кој зависи од составот на отпадот и е важен во примената на повисоката методологија. Исто 
така, треба да се спроведат повеќе детаљни анализи на системите за отпадни води во сите региони.
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