
Секторот Енергетика е НАЈЗНАЧАЈНИОТ ИЗВОР 
на ПРЕКУРСОРИ и ИНДИРЕКТНИ ЕМИСИИ на 
стакленички гасови кои во 2014 година изнесувале 

ЕНЕРГЕТИКА

ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ 

ПРЕКУРСОРИ И ИНДИРЕКТНИ ЕМИСИИ

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ДРУГИ УПОТРЕБИ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

ОТПАД 

50%НАЈГОЛЕМ ДЕЛ од емисиите во овој сектор доаѓаат од  
МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА (производството на феролегури), 
потоа следи МИНЕРАЛНАТА ИНДУСТРИЈА, а најмногу емисии 
се предизвикани од ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕМЕНТ.

се ПОВИСОКИ емисиите на стакленички 
гасови од ОТПАДОТ во 2014 година во однос  
на тие во 2003 година.

...емисии ослободени како резултат на активности со 
кои се СОГОРУВААТ ГОРИВА, како и ФУГИТИВНИТЕ 
ЕМИСИИ од екстракција на цврсти горива и пренос и 
дистрибуција на течни и гасовити горива. 

Другите емисии потекнуваат од: 
 � Биолошки третман на  
цврстиот отпад  

 � Согорување  
 � Отворено горење на отпадот  
 � Третман и испуштање на  
отпадни води (од домаќинствата 
и индустриски).  

Процентот на емисии 
од депониите на 
цврст отпад во 2014 
година од вкупните 
емисии изнесувал.

Преостанатите емисии се од супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка, односно од употребата 
на супститути на вакви супстанции во земјата.

Застапеност на емисии во 2014

Секторот Шумарство е главен придонесувач за апсорпција на стакленички 
гасови, со исклучок на неколку години (2000, 2007, 2008 и 2012), кога 
сериозноста на шумските пожари беше многу поголема од годишниот просек.

Во категоријата Земјиште, емисиите се главно резултат на 
активностите и промените во Шумското земјиште (огревно 
дрво, пошумување и шумски пожари, итн.) и пренамена од 
еден вид на употреба на земјоделско земјиште во друга. 

ги чини речиси сите 
емисии во секторот 
Енергетика во 2014

од емисиите во 
2014 потекнуваат 
од секторот Отпад.

Емисиите на CO2 и HFCs биле 
најголем придонесувач во 
вкупните емисии.
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од ЕМИСИИТЕ во секторот ЕНЕРГЕТИКА 
се од енергетските индустрии, транспортот и 
производствените индустрии и градежништвото

60%
од емисиите во секторот 

Енергетика  
во 2014 година се...

ОД ВКУПНИТЕ ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ 
ГАСОВИ (CO

2
-eq) ВО ОВОЈ СЕКТОР СЕ 

ПРЕПИШУВААТ НА СТОЧАРСТВОТО. 50%

19% 

0,5-1,5t 4t

*7= *3,5=

94,4% 

ОД КАДЕ ДОАЃААТ ЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ?

1. Депонии на цврст отпад  ↗

2. Патен сообраќај  ↗

3. Енергетски индустрии 

4. Други сектори - течни горива  ↗

5. Енергетски индустрии - течни горива 

1. Енергетски индустрии - цврсти горива  

2. Депонии на цврст отпад  

3. Патен сообраќај  

4. Производствени индустрии и 
градежништво – течни горива

5. Ентерична ферментација

Гас Еквивалент на CO2 

CO2 1

CH4 21

N2O 310

HFC-125 2,800

HFC-143a 3,800

HFC-134a 1,300

HFC-32 650

HFC-227ea 2,900

CF4 6,500

C2F6 9,200

Вредности на потенцијалот за глобално 
затоплување (за период од 100 години) 

КАТЕГОРИИ КАЈ КОИ  
ТРЕНДОВИТЕ БРЗО СЕ МЕНУВААТ:

КАТЕГОРИИ СО НАЈВИСОКИ 
ЕМИСИИ ВО 2014 ГОДИНА: 

Овој документ е подготвен за Вториот двогодишен извештај за климатски 
промени, со техничка и финансиска поддршка од Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП) и Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ).

ОСНОВА ПОДОБРУВАЊА КРАТОК ПРИКАЗ НА ПРОЦЕСОТ КАКО ПОНАТАМУ 
 � Содржи емисии од 5 стакленички 
гасови: CO2, CH4, N2O, PFCs и 
HFCs 

 � Вклучува и емисии од 4 
прекурсори/индиректни емисии: 
CO, NOx, NMVOC и SO2

 � Опфаќа 4 сектори, со околу 60 
категории/поткатегории  

 � Методологијата е иста за сите 
држави согласно Упатството на 
IPCC за национални инвентари 
на стакленички гасови од 2006 
година  

 � Стакленичките гасови се 
пресметуваат, не се мерат  

 � Подетални податоци: слични 
горива кои во старите енергетски 
биланси беа групирани заедно 
сега се прикажуваат одделно 

 � Пресметани се 6 емисиони 
фактори специфични за 
државата  

 � Додадени се емисиите од ладење 
и климатизација на воздухот 

 � Пресметани се податоците 
за промена на употребата 
на земјиштето врз основа на 
достапните графички податоци 
(според CORINE). 

 � Подготвен од високо квалификуван 
тим кој се состои од 17 национални 
експерти (41% жени)

 � Со употреба на широко учество на:

 � 30 институции (12 владини 
институции, 5 меѓународни 
организации, 6 НВОи, 5 академски 
институции и 2 приватни 
компании) 

 � 80 лица (57% жени)
 � Се обезбедува одржливост: 2 нови 
лица обучени за подготовка на 
инвентар на стакленички гасови 

 � Се спроведе процес на проверка на 
квалитетот од 4 фази: 

 � 2 проверки на национално 
ниво (тимот за инвентаризација 
и национален рецензент 
сертифициран од УНФЦЦЦ) 

 � 2 проверки на меѓународно 
ниво (Глобалната програма за 
поддршка и УНФЦЦЦ)

 � Развивање национални 
капацитети во државата за да 
се изведат подетални податоци 
за најновите промени во 
употребата на земјиштето од 
сателитски снимки

 � Вклучување на информации 
за отпадот од регионалните 
планови (штом ќе се завршат) 

ПОСТИГНАТ Е ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДОК 
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Нето емисии (вкупни емисии - понори)

Индустриски процеси и користење на 
производи

Енергетика

Шумарство и други употреби на 
земјиштето

Отпад

Земјоделство (без Шумарство и други 
употреби на земјиштето)

Емисии и отстранување на стакленички гасови по сектори (во Gg CO2-eq) и по гас 

МАКЕДОНСКА БАЗА НА ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ 
ПЕРИОД 1990 – 2014

ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ ТОП 5

ТРЕНДОВИ КАЈ ЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

CO2 Отпад

CH4 Енергетика

N2O Индустриски процеси и користење на производи

F-гасови Земјоделство (без Шумарство и други употреби на земјиштето)

1,5 %

69,3 % 65,2 %

2014 2014

25,6 %

7,6 %

3,6 % 19,0 %

8,2 %

Најниското ниво на несигурност е во 
секторот ЕНЕРГЕТИКА, по што следи 
секторот ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ И 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ.

ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИ НАСПРОТИ 
СИГУРНОСТ/НЕСИГУРНОСТ НА 

ИНВЕНТАРИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

40%

Секторот ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ДРУГИ УПОТРЕБИ НА ЗЕМЈИШТЕТО  
има НАЈВИСОКА  НЕСИГУРНОСТ,  
која надминува

Веднаш зад нив следи секторот ОТПАД и 
поткатегоријата СТОЧАРСТВО.

НЕВООБИЧАЕНИ ЕМИТУВАЧИ 
НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

Патиките за трчање со воздушни перничиња 
овозможуваат високи перформанси, поради 
карактеристиките на воздухот во перничињата, 
кој всушност е стакленичкиот гас SF6.

Ќе го зголеми  
вашиот јаглероден отпечаток 
трчањето на трака 3 пати 
неделно по 30 минути.

Употребата на 
шталско ѓубриво во 
форма на ѓубриво 
предизвикува емисии 
од земјоделските почви.  

Еден тон јаболка  
транспортиран од локалниот 

производител до отворен 
пазар во лесен камион (25 км) 

создава приближно 3 кг CO2 eq. 

0,07
метрички тони годишно

ТЕНИСКИТЕ ТОПЧИЊА се 
полнат со стакленички гас SF6, кој 
прави да скокаат повисоко. 

Емисиите на SF6 се јавуваат од 
истекување и загуби при одржување 
на опремата за пренос и дистрибуција 
на електрична енергија.  

Емисија на стакленички гасови при производството на пијалоци.

Фрижидерите и 
климатизерите се 
примарни извори на 
емисии на HFC, додека 
најголеми извори се 
мобилните климатизери 
во автомобилите.

Сушењето на 
една машина 
алишта во 
неделата 
емитува 0,1 
метрички 
тони CO2 во 
атмосферата.

делумно од метанот 
при ентерична 
ферментација, но 
главно од житните 
култури за исхрана

Емисија на 
CO2 eq при 
производството 
на еден тон... живина говедско месо

Дури и откако ќе се  
затвори депонијата,  

бактериите продолжуваат  
да го разложуваат закопаниот  

отпад, што предизвикува емисии  
на метан во текот на многу години. 

1t
Еден тон јаболка 
пренесен од Јужна 
Африка до Европа со 
авион (околу 10.000 км) 
создава  3,2 t CO2 eq.


