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1. ПРЕДГОВОР

Минамата конвенција за жива е светски договор за заштита на човечкото здравје и живот-
ната средина од штетните влијанија на живата. Договорот беше постигнат на петтата сесија на
Меѓувладиниот преговарачки комитет за жива во Женева, Швајцарија, 19 јануари 2013 г. и под-
оцна усвоена истата година на 10 октомври 2013 г. на Дипломатската конференција одржана
во Кумамото, Јапонија.

Целта на Минамата Конвенцијата е да го заштити здравјето на луѓето и животната средина
од негативните влијанија од присуството на жива. Таа содржи одредби кои се однесуваат на
целиот животен циклус на живата, вклучувајќи и контроли и редукции во широк спектар на про-
изводи, процеси и индустрии каде што се користи, ослободува или емитира живата. Договорот,
исто така, се однесува на директната експлоатација на живата во рударството, нејзиниот извоз
и увоз, неговото безбедно складирање и негово отстранување кога преоѓа во отпад.

Република Македонија како дел од меѓународната заедница посветена на безбедното и
одржливо управување со животната средина е свесна дека првиот чекор во правилното упра-
вување со жива е да се разбере каде се изворите на снабдување со жива во земјата. Да се обез-
бедат податоци во форма на инвентар на жива,  кои се однесуваат на тоа во кои
производствените процеси се користат соединенијата на жива, кои се главните извори на еми-
сии во воздухот, водата, отпадот и почвата, да се изврши оцена на политиките, регулаторната
и институционалната рамка со цел да се фокусира на главните финансиски ресурси и меха-
низми за справување со здравствените аспекти, градењето на капацитетите и јавната свест за
сите заинтересирани страни.

Извештајот од иницијалната оцена на состојбата со жива во Република Македонија беше
подготвен во рамките на Проектот финансиран од GEF – Глобалниот еколошки фонд во перио-
дот февруари 2016 - март 2018 година. Тој дава преглед на резултатите од Националниот ин-
вентар на ослободувања на жива во Република Македонија кој беше завршен во декември 2017
година. Извештајот, исто така, ги опфаќа и иницијалните сознанија за постоечките политики,
правните и институционалните капацитети кои истовремено даваат општи препораки за пона-
тамошни приоритетни чекори кон постепено отстранување на живата и одржливо управување
со живата во земјата.

Документот и дава можност на земјата за првпат да изработи инвентар на жива, на јасен
начин да го соопшти до сите засегнати страни и да разговара со нив за мерките потребни за
спроведување на одредбите од Минамата Конвенцијата. Деталниот извештај за инвентар од
жива беше подготвен како самостоен документ во рамките на Проектот.
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Резултати од инвентарот на живата 

Националниот инвентар на ослободувања на жива во Република Македонија беше израбо-
тен во декември 2017 година, а како референтна година беше земена 2013. Овој инвентар на
ослободувања на жива е изработен со помош на „Прирачникот за идентификација и квантифи-
кација на ослободувања на жива“ подготвен од страна на Одделот за хемикалии при Програмата
на Обединетите Нации за животна средина (UN Environment / Chemicals branch). Целта на овој
прирачник е да им се помогне на земјите да изградат соодветна база на податоци поврзани за
живата, која ќе биде насока за понатамошните чекори во поставувањето на целите и приори-
тетите и да се следи напредокот во поглед на управувањето со живата.

Со цел да се добие најдобра можна проценка на ослободувањата на жива т.е. да се направи
специфичен, прецизен и веродостоен инвентар, беа примеркувани и анализирани различни ма-
трици (јаглен, летечки пепел, отфрлен материјал и јаловина, лапорец, варовник, цемент и ал -
кал  ни батерии), при што беа изработени специфични влезни/излезни фактори за оние
пот категории кои би можеле во значителна мера да влијаат врз резултатите на инвентарот (со-
горување на јаглен во електраните, екстракција и иницијална преработка на цинк и олово, екс-
тракција и иницијална преработка на бакар, производство на цемент и батерии со жива).

Резултатите од Инвентарот за ослободувањата на жива покажуваат дека вкупното осло-
бодување на живата во земјата за 2013 година изнесува 3.282,77 kg Hg/г. Секторот за одлагање
/ депонирање и третман на отпадни води е одговорен за највисокото количество ослободена
жива (придонес од 45% од вкупните издатоци на жива) или 1.476,8 kg Hg/г. Вториот најзначаен
извор на ослободување на жива во земјата е секторот за согорување на отпадот и горење со
вкупно ослободување од 382,90 kg Hg/г (12% удел во вкупните ослободувања на жива), по кое
следат  екстракција и употреба на секторот горива / извори на енергија и производство на ре-
циклирани метали со ослободување на 343,83 kg Hg/г (10%) и 299,91 kg Hg/г (9%).

Поткатегоријата со најголемо количество на жива ослободена во животната средина во
2013 година се „Дивите депонии на комунален отпад“ со 3.186,78 kg, после што следат „Сани-
тарните депонии“ со одложени 777,15 kg и „Системите за отпадни води и нивно пречистување“
со 593,24 kg.

Резултатите од инвентарот на живата (Ниво 2) обезбедија информации за четири различни
излезни патеки на жива: 1) емисии во воздух, 2) директни ослободувања во вода, 3) директни
ослободувања во почва и 4) друго. Категоријата ‘друго’ вклучува излезни патеки за нус-произ-
води, комунален отпад и третман на отпад специфичен за секторот. Најголем дел од ослобо-
дената жива од сите категории / поткатегории на извори е во воздухот со вкупна количина од
1,225.34 kg Hg/г (37,3%), по кој следи почва и вода со 977,79 kg Hg/г (29,8%) и 488,92 kg Hg/г
(14,9%).

Емисии во воздух 

Посебна категорија за ослободување на жива со најголема контрибуција на жива во атмос-
ферата е согорувањето на отпад со износ од 382,9 kg Hg/г, потоа секторите за одлагање / депо-
нирање на отпадот и третман на отпадни води со 326,45 kg Hg/г и екстракција и употреба на
горива / извори на енергија со 218,06 kg Hg/г.

Подкатегоријата неконтролирано согорување на отпадот го дели највисокото ослободување
на живата во воздухот со 375,4 kg Hg/г, проследено со неконтролираното фрлање на комунален
отпад со 318,68 kg Hg/г и согорување на јаглен во електрани со 167,1 kg Hg/г .
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Емисии во почва

Доминантната категорија на извори којашто има најголем придонес во ослободувањето на
жива во почва е депонирањето / депонирањето на отпадот и третманот со отпадни води со
3.319,74 kg Hg / г. 

Емисии во вода

Најголеми извори на ослободувања на жива во вода е отпадот / депонирање и третман на
отпадните води со 849,71 kg Hg/г, потоа следат други намерно произведени производи / пос-
тапки со 121,65 kg Hg/г и производи за широка потрошувачка со намерно користење на жива со
47,47 kg Hg/ г.

Емисии во ‘други’ категории 

Посебната категорија за ослободување на жива која има најголем придонес во ослободу-
вањата на жива во вкупното количество на отпад се потрошувачките производи со износ од
193,41 kg Hg/г, проследено со производство на рециклирани метали со 98,97 kg Hg/г, потоа други
намерни производи и депонирање / депонирање на отпадот и третман на отпадните води со
49,4 kg Hg/г и 36,61 kg Hg/г. Доминантната категорија на извори којашто има најголем придонес
во ослободувањата на жива во производството на отпад за третман/депонирање на отпад, е
екстракција и употреба на горива / извори на енергија со 125,76 kg Hg/г, проследено со друга
употреба на производот т.е процесот со 44,16 kg Hg/г, потоа депонирање / депонирање на отпа-
дот и третман на отпадните води со 24,66 kg Hg/г и примарно производство на метал со 5,74 kg
Hg/г.

Постојат две категории на ослободување на жива во нуспроизводи и нечистотии, кои спаѓаат
во друго користење на производ / процес и производство на други минерали со 49,4 kg Hg/г и
36,61 kg Hg/г.

Другите поткатегории на извори кои не спаѓаат во отпад, придонесуваат намногу во внесот
на нова жива во општеството, а тоа се производство на рециклирани метали, потоа следат со-
горување на јаглен во електричните централи, термометри со жива, дентални пломби со живин
амалгам и производство на цемент.

Следните поткатегории на извори од отпад се сметаат за главни токови на жива со диви
депонии на отпадот и отпадните води од комунален отпад, контролирани депонии / депозити,
систем за отпадни води / третман и неформално согорување на отпадот.

Некои од недостатоците во податоците идентификувани во Извештајот се: а) анализа и
проценки во согорувањето на јаглен во под-категорија на електрични централи не соодветст-
вуваат со факторот на излезната распределба од прирачникот б) нема фактор на излезна рас-
пределба во производство на примарни метали, екстракција и иницијална обработка в)
анализата на присуството на жива во мермерот што се изведува за потребите на овој Извештај
за инвентаризација се разликува од претходно изведените од фабриката за цемент; г) недос-
тасуваат основни информации за идентификација на статусот на термометри; д) недостаток на
прецизни податоци за количините на собирани и третирани отпадни води и ѓ) нема податоци
за присуството на жива во влезните материјали (горива, суровини, производи, итн.) и излезни
токови (отпад, емисии, итн.).

Овој иницијален инвентар на жива треба да се смета како прв чекор, кон понатамошна про-
ценка за да се потврдат потенцијалните приоритетни проблеми кои ќе се земат предвид во пре-
земање иницијативи за намалување на ослободувањето.
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Оценка на политиката, регулативата и институционалната рамка 

Имајќи предвид дека многу еколошки проблеми имаат прекуграничен карактер и глобално
влијание, Македонија зема активно учество во ратификацијата и спроведувањето на мултила-
тералните договори за животна средина (на пример, Ротердамската конвенција за претходно
издадена согласност (ПИК), ратификувана во 2011 година, Базелска конвенција за контрола на
прекуграничното движење на опасните отпади, ратификувана во 1989 година, Стокхолмската
конвенција за неразградливи органски загадувачи ратификувана во 2004 година, Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загадување на воздухот ратификувана во 1979 година, Прото-
колот за тешки метали на ЛРТАП конвенцијата (ратификуван во 1998 година) и Протоколот за
регистри на загадувачи и пренос на загадувачки супстанции, како дел од 
Архуската конвенција 2010).

Република Македонија ја потпиша Минамата Конвенцијата на 25 јули 2014 година, 
но истата не е сè уште ратификувана. 

Извештајот од иницијалната оцена за состојбата со жива покажува недостатоци кои можат
да го попречат ефикасното спроведување на целите на Минамата Конвенцијата на национално
ниво. 

Извршена е анализа на недостатоците во регулативата за управувањето со жива во Репуб-
лика Македонија и е дадена во Анекс 1 од овој извештај кој ги содржи целите на Минамата Кон-
венцијата, идентификација на целите кои постојат во националното законодавство и изјавите
дали овие барања се транспонирани во националното законодавство. 

Главните заклучоци се:

• Правната рамка за управување со жива во Република Македонија е нецелосна и е
вклучена во неколку рамковни закони и подзаконски акти;

• Не постои посебно национално законодавство кое ги инкорпорира целите на Минамата
Конвенцијата и Регулативата ЕУ 1102/2008 за забрана на жива и одредени соединенија
на жива и мешавини и безбедно складирање на жива;

• Некои од целите на Минамата Конвенцијата се транспонирани во националното
законодавство (на пр. Одредени дефиниции се инкорпорирани во дефинициите на
Законот за животна средина, во поглавјето за извори за снабдување со жива и трговија,
само одредбата поврзана со извозот на жива е целосно опфатена со Законот за
хемикалии, производните процеси кои користат жива или соединенија на жива, делумно
се опфатени со неколку акти на националното законодавство, вклучувајќи го и Законот
за животна средина, Закон за квалитет на амбиентен воздух, Закон за води и
подзаконски акти и Законот за ратификација на Протоколот кон Конвенцијата за
прекугранично загадување на воздухот на тешки метали, привремено складирање на
жива, која не е отпадна жива, е целосно регулирана со новиот Закон за хемикалии,
промовирање на здравствените аспекти преку развој и имплементација на стратегии и
програми за идентификување на населението во ризик, промовирањето на
здравствените аспекти преку развој и имплементација на стратегии и програми за
идентификување на населението изложено на ризик, особено ранливите категории, е
регулирано со Законот за здравствена заштита и Законот за безбедност и здравје при
работа. Одредбите од Конвенцијата се однесуваат на размена на информации, како и
информации, свест и едукација на пошироката јавност се вклучени во Законот за
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животна средина и Законот за здравствена заштита (епидемиолошки информации за
ефектите врз здравјето на луѓето поради изложеност на жива и соединенија на жива);

• Одредбите за производи кои содржат жива се делумно инкорпорирани во неколку
национални правни рамки и подзаконски акти;

• Контролата и редукцијата на емисиите на жива и соединенија на жива во атмосферата
се до одреден степен транспонирани во Законот за животна средина и Законот за
квалитет на воздухот преку мерки за контрола на емисијата од конкретни извори додека
ослободувањата во други еколошки медиуми (почвата и водата) се делумно опфатени
со Законот за животна средина и Законот за води;

• Локациите контаминирани со жива не се вклучени во постоечкото национално
законодавство;

• Одредбите од Конвенцијата за размена на информации, информирање и едукација на
пошироката јавност се вклучени во Законот за животна средина и Законот за
здравствена заштита;

• Не постои обврска во националното законодавство да се подготви имплементационен
план за елиминација на  жива;

Потребно е зајакнување на правната рамка за надминување на овие недостатоци со де-
тална анализа и инкорпорирање на целите поврзани со живата во националното законодавство.

Со цел да се олесни вклучувањето на приоритетите за живата во националното стратешко
планирање и нивното интегрирање во безбедното управување со хемикалиите во националниот,
регионалниот или секторскиот развој, беше подготвена листа на документи за политиките ре-
левантни за управувањето со жива. Некои од нив се Национален акционен план за ратифика-
ција и имплементација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетеборшкиот
протокол кон Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот на големи растојанија
(2010), Националниот план за управување со отпад (2009-2015) Национален план за заштита на
амбиенталниот воздух во Република Македонија за периодот 2013-2018 година. Сите нив, како
и идните стратешки документи, би можеле да се искористат за вклучување на приоритетите
на живата и нивното интегрирање во безбедното управување со хемикалиите во националниот,
регионалниот или секторскиот развој во фаза на подготвка на имплементациониот план за Ми-
намата конвенцијата и неговото спроведување во иднина.

Можноста за ажурирање на постоечкиот национален план за спроведување на SAICM ини-
цијативата ќе биде искористена за проблемот со жива да биде вклучен во документот и гене-
рално во националното управување со хемикалии, вклучувајќи ја Минамата конвенцијата во
постоечката шема за синергија помеѓу Базелската, Ротердамската и Стокхолмската конвен-
ција.

Дадена е листата на релевантни чинители кои треба да работат координирано и да кому-
ницираат кон ефикасно отстранување на живата и одржливо управување со живата. Клучни
институции се: а) Национални институции (Министерство за животна средина и просторно пла-
нирање, Министерство за здравство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, Царинска управа, Министерство за финансии, Инспекциски совет вклучувајќи ги
релевантните Државни инспекторати итн.) б) Индустрија (сите сродни категории на сектори
каде што е присутна употребата на жива и нејзините соединенија, ослободување на жива и еми-
сии итн.), вклучувајќи работници кои се директно изложени на живата, в) Мали и средни про-
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изводствени и услужни објекти (компании за собирање на опасен отпад, одржување на опрема
/ уреди за мерење и контрола, стоматолошки ординации, продавници за аптеки, итн. г) локални
и регионални власти, д) професионални здруженија, меѓународна финансиска организација и
ѓ) потрошувачи и општа популација. Извештајот ја идентификува улогата и одговорноста на
секој од засегнатите страни, кои се клучните прашања за кои треба да се дискутира, кои се но-
сители на одлуки, кое е нивото на ангажирање (информирање, вклучување и зајакнување) и
пристапот согласно надлежноста, влијанието и нивната важност.

Многу е важно што сите заинтересирани чинители активно учествуваа во процесот на под-
готовка на извештајот и што покренаа неколку прашања поврзани со управувањето и елимина-
цијата на живата. Тие ги дефинираа општите чекори и препораки кои треба понатаму да се
развиваат и разгледуваат во идните национални акции за управување со жива, како на при-
мер:

• Од суштинско значење е Владата на Република Македонија да мобилизира и распредели
средства за понатамошни чекори во насока на намалување и елиминација на емисиите и
ослободувањата на жива во животната средина;

• Владата треба да вложи напори за воспоставување ефикасен и одржлив систем за
инвентаризација на живата, поточно за изработка на детален инвентар, како и
ратификација на Минамата Конвенцијата;

• Да се   подобрат капацитетите за следење и известување за жива во различни медиуми; 

• Постои потреба од меѓуминистерска координација за контрола на увозот на жива
производи преку зајакнување на институционалната рамка; 

• Потребно е градење на капацитетите и зајакнување на институциите за добро
управување со отпадот кој е главната категорија на извори според резултатите од
Националниот инвентар на ослободувања на жива;

• Да се   подготват програми и кампањи за подигање на јавната свест придружени со Студија
за оценка на ризикот од жива, Стратегија за комуникација за елиминација на жива и за
производи и процеси кои вклучуваат жива на национални приоритети за управување со
жива и нејзина елиминација ќе биде основа за изготвување на акционен план за
управување со жива и постепено елиминирање; 

• Да се   зајакне правната рамка со единствена цел, да се промени / измени националното
законодавство поврзано со деталната анализа на регулаторната јаз кон целите на
Конвенцијата Минамата;

• Да се   поддржат индустриите и малите претпријатија за вклучување на BAT / BEP
поврзани со емисиите на жива и добра практика на управување со производи што
содржат жива. 

Извештајот на МИА ќе се искористи како сеопфатна информација што ќе и биде презенти-
рана на македонската Влада и Парламентот во текот на процесот на ратификација. По рати-
фикацијата на Минамата Конвенцијата (предвиден период: од ноември до декември 2018
година) Министерството за животна средина и просторно планирање ќе продолжи да работи
на изготвување на Планот за имплементација во согласност со член 20 од Минамата Конвенци-
јата.

Се планира да се пристапи кон фондот наменет за финансирање на активности поврзани
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со Минамата конвенцијата, наречен Специфична меѓународна програма со предлог за изра-
ботка на горенаведениот План за имплементација. Планот (2020-2025) ќе даде краток извештај
за состојбата со управувањето со живата во земјата, националните приоритети за управување
и елиминација на живата и националните активности за управување и елиминација на жива со
вклучена временска рамка и финасиски план..
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2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈАТА

2.1 Општи податоци
Република Македонија е земја сместена во средишниот дел на Балканскиот Полуостров во

Југоисточна Европа, со вкупна површина од 25.713 km2 и 2.022.547 жители, според пописот од
2002 година. Вкупната должина на нејзините граници изнесува 748 km, и тоа спрема Србија, Ко-
сово, Бугарија, Грција и Албанија.

Главниот град на земјата е Скопје, со 506.926 жители. Географската положба на земјата е
многу поволна и претставува значајна крстосница за поврзување на земјите од Балканот и од
овој дел на Европа. Важни патни и железнички сообраќајници се коридорите 8 и 10, како и ме-
ѓународниот автопат Е-75, патот M5 и меѓународната железничка линија. Првата, источна дел-
ница на железничкиот коридор 8 (до границата со Бугарија) е во изградба, и заедно со
планираната западна делница (до границата со Албанија) ќе овозможат подобра размена на
стоки и движење на патници во регионот, преку еколошки одржлив начин на превоз.

Земјата е 80% планинска, при што највисоката точка се наоѓа на планината Кораб (врвот
од 2.764 m), а најниската точка е излезот на реката Вардар на границата со Грција (44 m). Во
земјата се преклопуваат три вида клима: средоземноморска, умерено континентална и планин-
ска, што дава топли, суви лета и студени, снежни зими.

Република Македонија нема излез на море, а географски е определена од средишната до-
лина долж течението на реката Вардар и планинските венци што ја опкружуваат. Теренот на
Република Македонија е претежно наизменичен, протегајќи се од Шара до Родопите, со доли-
ната на реката Вардар меѓу нив. На јужната граница на земјата се наоѓаат три големи езера,
Охридско, Преспанско и Дојранско, поделени со граничните линии со Албанија и Грција. Ох-
ридското езеро се смета за едно од најстарите езера и биотопи во светот.

Природните услови во Република Македонија (геологија, релјеф, клима, хидрографија,
почва, флора, фауна) ја прават да биде една од ретките земји во Европа што изобилуваат со
природни богатства. Во моментот, мрежата на заштитени подрачја (ЗП) во Република Македо-
нија опфаќа 86 области (МЖСПП, CDDA 2014) или 230.083 ha (8,9% од територијата на држа-
вата). Според ИУЦН, следниве се заштитните категории на овие заштитени подрачја: а) 2 строгo
заштитени природни резервати со вкупна површина од 7.787 ha или 0,3% од територијата на
земјата; б) 3 национални паркови – Маврово, Галичица и Пелистер – со вкупна површина од
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114.870 ha или 4,48% од територијата на земјата; в) 67 споменици на природата со вкупна повр-
шина од 78.967,5 ha или 3,0% од територијата на земјата; г) 12 паркови на природата со вкупна
површина од 3.045 ha; и неколку други заштитени подрачја – предели и повеќенаменски об-
ласти. Со над 18.000 таксони на флора, фауна и фунги – од кои 900 ендемити, Македонија има
многу богата и скапоцена биолошка разновидност.

Земјоделското почва, составено од обработлива површина и пасишта, зафаќа 56.2% од
вкупната површина на земјата. Шумите се протегаат на околу 43,8% од вкупната површина на
земјата.

Република Македонија се смета за земја богата со водни ресурси, при што се евидентирани
и мапирани вкупно 4.414 извори, чијшто вкупен годишен капацитет достигнува и 6,63 милијарди
m3 вода. Од хидролошка гледна точка, земјата припаѓа на три сливни подрачја: јадранско (15%
од територијата), каде што главниот водотек претставува реката Црн Дрим; егејско (85% од те-
риторијата), каде што реките Вардар и Струмица се главните водотеци; и црноморско, со нез-
начителен зафат од територијата на земјата. 

Вардар е најголемата река, со 80% од вкупниот одлив на водите од Македонија, и со вкупна
должина од 388 km (од кои 301 km во земјата).

Во 2006 година започна процесот на децентрализација, со кој на локалните самоуправи им
се пренесоа голем број на права и обврски, а во моментов земјата брои вкупно 80 општини, со
Град Скопје како посебна единица на локална самоуправа којашто брои вкупно 10 општини. Од
сите општини, 43 се водат како урбани, а 37 се рурални. Севкупно, во Република Македонија
постојат 1.767 населби и 34 града. Општините во Македонија се прикажани на Слика 1: Општи-
ните во Република Македонија. За потребите на подобар економски развој и статистичка еви-
денција, Република Македонија е поделена на осум статистички плански региони (прикажани
на Слика 2), а секој од планските региони располага со свој Центар за развој, чијашто цел е из-
работка на регионални и меѓународни проекти со кои ќе се зацврсне соработката и ќе се обез-
беди одржлив локален развој. 

Општините главно се надлежни за следниве области: а) урбанистичко планирање, б) заш-
тита на животната средина, в) комунални дејности, г) образование – основни и средни училишта,
д) социјална и здравствена заштита, ѓ) култура и спорт, и друго.

Слика 1: Градски општини во 
Република Македонија

Слика 2: Статистички плански 
региони во Република Македонија
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2.2 Политички систем и социо-економската состојба
Политичкиот систем на Република Македонија се заснова на парламентарна демократија

со извршна власт составена од партии во коалиција и независно судство со Уставен суд. Соб-
ранието се состои од 120 пратенички места, а пратениците се избираат на секои четири години.
Улогата на Претседателот на Републиката е да ја претставува земјата на меѓународната поли-
тичка сцена, а своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните. Претседателот се избира на секои пет години, така што на изборите што се одржаа на
05.04.2009 година, г. Ѓорѓе Иванов беше избран за нов претседател на Македонија, и повторно
избран во 2014 година.

Од 31.05.2017 година, Премиер на Република Македонија е г. Зоран Заев, кој е претседател
на владејачката партија СДСМ, додека пак сегашниот Претседател на Собранието е г.Талат
Џафери.

Стратегиска определба на Владата на Република Македонија е целосна интеграција во ЕУ
и членство во НАТО. Република Македонија аплицираше за членство во ЕУ во март 2004 година.
Комисијата се произнесе со позитивно мислење во ноември 2005 година, така што во декември
2005 година Советот реши на земјата да ѝ се додели кандидатски статус. Во октомври 2009 го-
дина Комисијата препорача да се отворат преговорите за пристапување. 

Статистичките податоци за макроекономските индикатори покажуваат дека во 2016 година
бруто домашниот производ (БДП) изнесувал 10,4 милијарди US$, со БДП по жител од 5,2 US$.
Најзначајните стопански сектори во Македонија, според статистичките податоци, се: индустрија
на експлоатација на минерали и преработка на метали, телекомуникации, производство на авто
делови и електроника, трговија, фармација, хемиска индустрија, земјоделство, и индустрија за
производство на храна и пијалoци. Позначајни извозни производи се: авто делови (катализа-
тори, кондензатори и електронски табли), цевки, автобуси, железо, челик, фармацевтски про-
изводи, текстил, оловни, цинкови и бакарни концентрати, фероникел, тутун, јагнешко и вино.
Во земјоделскиот сектор се вработени приближно 18% од активната работна сила, а во индус-
трискиот сектор приближно 30%, додека пак остатокот се вработени во трговијата и услужните
дејности. Стапката на невработеност во 2016 година изнесуваше приближно 27%.

2.3 Еколошки профил во однос на живата
Република Македонија започна со транспонирање на правото на ЕУ во своето национално

законодавство во 2005 година. До денеска, сета правна материја што се однесува на животната
средина (ИСКЗ, ОВЖС, СОЖС, управување со вода, управување со отпад, управување со от-
падните води, квалитет на воздух, хемикалии, заштита на природата и др.) е целосно транспо-
нирана во националното законодавство, но, потребни се повеќе заложби за нејзиното
спроведување. Земајќи предвид дека голем број еколошки проблеми имаа прекуграничен ка-
рактер и глобален ефект, Македонија зема активно учество во ратификување и спроведување
на мултилатералните договори за животна средина на глобално ниво (мултилатерални договори
што се воведуваат под покровителство на ОН), на регионално ниво (на пр., во контекст на ОН /
ЕКЕ или на Европскиот Совет) и на подрегионално ниво (на пр., за прекугранични води). Некои
од мултилатералните договори заживотна средина и хемикалии коишто Република Македонија
ги има ратификувано се: Ротердамската конвенција за претходно издадена согласност за од-
редени опасни хемикалии и пестициди во меѓународна трговија (ратификувана во 2011 година),
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Базелската конвенција за контрола на прекуграничен пренос на опасен отпад и негово отстра-
нување, ратификувана 1989 година, Стокхолмската конвенција за неразградливи органски за-
гадувачи, ратификувана 2004 година, Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување
на воздухот - Конвенција за LRTAP (ДСПЗВ) ратификувана 1979 година и Протоколот за тешки
метали кон Конвенцијата за LRTAP (ДСПЗВ) ратификуван 1998 година.

Република Македонија го има потпишано и Протоколот за регистри за испуштање и пренос
на загадувачи (PRTR), кој е составен дел на Архуската конвенција за пристап до информации,
учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда за прашања поврзани со животната
средина, и тоа на вонредната средба на земјите потписнички во рамките на петтата Панев-
ропска министерска конференција „Животна средина за Европа“ одржана на 21.05.2003 година.
Република Македонија го ратификуваше Протоколот во 2010 година.

Македонија воспостави и одржува база на податоци во форма на Регистар за испуштање и
пренос на загадувачи (PRTR) , којашто е јавно достапна преку веб порталот на РИПЗ
(http://ripz.moepp.gov.mk/).

Регистарот за испуштање и пренос на загадувачи дава резимиран преглед на националните
податоци за сите емисии и трансфери на загадувачките материи (тешки метали – жива и неј-
зините соединенија) од страна на операторите коишто имаат обврска секоја година да подне-
суваат извештаи со податоци од претходната година.

Контаминирани локации
Во Република Македонија веќе се идентификувани 16 поголеми индустриски контамини-

рани локации – „жаришта“ – поради одлагањето на опасен отпад и хемикалии од индустриските
процеси (историско загадување). Врз основа на нивниот ризик, овие жаришта се групирани во
3 категории: оние со висок ризик по животната средина, со среден ризик по животната средина
и со низок ризик по животната средина. Како жаришта со висок ризик по животната средина
се определени три локации: ОХИС АД. погон за хлороалкално производство, погон за линдан,
депонија на HCH; Бучим, рудник за бакар, со одлагање на флотациска јаловина; и МХК Злетово,
топилница за олово и цинк, со троскот од топењето; понатаму, седум жаришта со среден ризик
по животната средина и шест жаришта со низок ризик по животната средина. Од вкупното ко-
личество на одложениот отпад (267.626.810 m3) на контаминираните локации, на површина од
2.590.325 m2, на контаминираната локација со највисок ризик отпаѓаат 197.367.200 m3 опасен
отпад.

Според физибилити студијата за ОХИС (Изработка на план за санација со потребни финан-
сиски средства за отстранување на индустрискиот отпад), главните загадувачи на оваа конта-
минирана локација се HCH изомерите, заостанати од поранешното производство на линдан,
како и жива, од поранешниот погон за хлорна електролиза. Обете производни линии се затво-
рени од крајот на 1980-тите. За разлика од HCH изомерите, кои биле контролирано одлагани
на две депонии и покривани, со живата е предизвикана контаминација на почвата, поради ис-
турање и капење од поранешните процеси на производство, сервисирање и одржување. Во овие
процеси, проценето е количество од 30.000 тони од одложените HCH изомери и потенцијални
336 тони жива, не земајќи ги предвид емисиите во воздух. Најголемите количества жива биле
ослободени преку системот на процесните води во реката Вардар. Утврдено е и тековно зага-
дување поради демонтирање на погонот за електролиза.

Во физибилити студијата се дадени неколку предлози за санација на контаминираната 
локација, но за сега не е преземено ништо. 
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Од Геохемискиот атлас на Скопје (2017) и мапата за просторна распределба на жива, може
да се види дека поголеми количества на овој елемент се најдени во почвите во јужните делови
на Скопје (Водно, Горно Нерези, Сопиште и Усје) и во источните делови на Скопје (Трубарево,
Инџиково и Хиподром). Некои области во северниот дел на Скопје се исто така богати со Hg
(Шуто Оризари, Оризарски Рид, Конак) како и областите близу железарите и челичарниците.
Во централните делови на Скопје и во областите наведени погоре содржината на жива во поч-
вата е висока најверојатно поради контаминација од урбаните активности и од индустријата. 

За правилно справување со контаминираните локации во Република Македонија потребно
е да се направи нивна приоретизација (според доделените финансиски средства за нивно ре-
шавање и приоритетите на владата), после што може да се пристапи кон нивна санација. 

Во рамките на проектот на МЖСПП и UNIDO како имплементациона агенција „Отстрану-
вање на техничките и економските пречки за започнување на активности за чистење на лока-
циите контаминирани со алфа-HCH, бета-HCH и линдан во ОХИС ГФ/МЦД“,како надлежен
орган, ги изготви следниве документи: Методологија за идентификација на контаминираните
локации, Правилник за видовите и степените на концентрации на опасните супстанции во поч-
вата и подземните води и екосистеми; Правилник за формата и содржината на извештаите за
управување со контаминирани локации. Овие изработени документи треба наскоро да се усво-
јат од страна на Владата. Овие прописи, заедно со стандардните оперативни процедури за кон-
таминирани локации, чијашто изработка е во тек, ќе помогнат во процесот на приоретизација
на контаминираните локации, како и прибирање средства за финансиска поддршка на одр-
жлива санација.

Регулирање на индустријата во однос на употребата и ослободувањето
на жива

Индустриските дејности и нивното влијание врз животната средина и човековото здравје
се регулираат со издавање на еколошки дозволи. Во Македонија постојат два вида на интегри-
рани еколошки дозволи (тип А – за сложени постројки со високо потенцијално влијание, и тип
Б – за помали производни погони со низок степен на еколошки ризик).

Постојат приближно 140 постројки од типот А и 500 постројки од типот Б. Операторите на
постројките редовно се инспектираат со цел да се провери дали операторот работи во соглас-
ност со важечките закони и со условите утврдени во дозволата.

Најрелевантни индустриски сектори во Македонија во однос на употребата на жива и ос-
лободувањето на жива се: постројки за примарно производство на метал (екстракција на олово,
цинк, бакар и примарна преработка на црни метали), производство на други минерали и мате-
ријали со живини нечистотии (производство на цемент), употреба на горива / енергенси (сого-
рување на јаглен во големи термоелектрани, производство на минерално масло и гас, употреба
на други фосилни горива), спалување на отпад (спалување на медицински отпад), одлагање на
отпад во депонии и пречистување на отпадни води, идентификувани жаришта (затворени / на-
пуштени погони за производство на хлоралкални соединенија, заостанати наслаги / јаловишта
од екстракција на други, обоени метали), и сите тие се вклучени во инвентарот на жива. Сите
постројки коишто припаѓаат на овие сектори се уредени со интегрирани дозволи од типот А, и
истите мора да ги воведат најдобрите расположливи технологии со цел да се минимизираат
емисиите во воздух, вода и почва, да се минимизира создавањето на отпадот, и одржливо да
се искористат природните ресурси и хемикалии.

Индустриските отпадни води од ИСКЗ постројки се испуштаат во водите откако ќе се про-
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чистат во пречистителните станици за индустриски отпадни води (главно постојат само системи
за примарно претпречистување), или пак се мешаат со комуналните отпадни води што доаѓаат
од пречистителните станици за комунални отпадни води.

За комуналните отпадни води постои недостиг од пречистителни станици ширум земјата.
Во земјата постојат само 16 пречистителни станици за отпадни води со капацитет од 400.000
еквивалентни жители, со што се покрива само околу 20% од вкупното население.

Управување со отпадот во однос на жива

Во Република Македонија управувањето со отпадот се изведува по пат на депонирање на
отпадот. Постои само една санитарна депонија во Скопје („Дрисла“) и 47 неуредени општински
депонии во другите општини ширум земјата.

Согласно Националната стратегија за управување со отпадот (2008-2020), беше предложен
регионален пристап во управувањето со отпадот, за што треба да се основаат 8 центри за уп-
равување со отпадот со регионални тела за управување со отпадот. За шест од нив, во послед-
ните три години, и со финансиска поддршка од ИПА фондовите на ЕУ, беа изработени
физибилити студии заедно со плановите за регионалното управување со отпадот.

Во моментот постојат 116 лиценцирани и овластени компании за собирање, превоз, скла-
дирање и пречистување на отпадот (пластика, метал, дрво, моторно масла и др.). За склади-
рање и постапување со отпадната електрична и електронска опрема (ОЕЕО) постојат 4
овластени колективни постапувачи за овој вид на отпад. Тие имаат потпишано договори со ком-
паниите кои произведуваат електрична и електронска опрема. Собирањето на ОЕЕО се овоз-
можува преку инсталирање на опрема за собирање на ОЕЕО ширум земјата, при што најголем
дел од ОЕЕО се извезува во другите земји каде што постојат центри за рециклирање на овој
вид на отпад.

Од пред неколку години, доста добро функционираат и системите за правилно одвојување,
собирање, превезување и спалување на медицинскиот отпад, при што конечното спалување се
одвива во рамките на депонијата „Дрисла“.

Во Годишниот извештај за квалитетот на животната средина во Република Македонија
(2016) се вели дека 90 деловни субјекти создаваат опасен отпад во процесот на нивното произ-
водство и работење, што дава вкупно создадено и пријавено количество на опасен отпад од
23.417,43 тони или 4.325,2 m3. Околу 75% од вкупно создадениот опасен отпад им се предава
на други субјекти заради негово рециклирање или извезување. 

Согласно Годишниот извештај за квалитетот на животната средина (2016), и согласно дос-
тавените податоци од здравствените установи во Република Македонија, количеството на при-
јавениот создаден медицински отпад во 2016 година изнесувало 712,24 тони. Медицинскиот
отпад содржи неколку вида на отпад согласно националната листа на видовите отпад, при што
амалгамскиот отпад од забните ординации (код на отпадот 18 01 10*) учествува со количество
од 0,02 тони.

Емисии во воздух и квалитетот на воздухот во однос на жива

Следењето на квалитетот на воздухот го врши Министерството за животна средина и прос-
торно планирање (МЖСПП) преку Државен мониторинг систем за квалитетот на воздухот, како
и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) преку центрите за јавно здравје (Скопје, Велес, Битола, Те-
тово, Кочани, Прилеп, Штип, Охрид, Куманово, Струмица). Државниот мониторинг систем за
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квалитетот на воздухот се состои од вкупно 17 мерни станици. Покрај следење на следниве па-
раметри: SO, NOx, O3, и др., мониторинг системот исто така врши и мерење на концентрацијата
на тешките метали, како што се: Pb, As, Cd, Hg и Ni (периодични мерења). 

Следењето на концентрацијата на тешките метали во Република Македонија не се врши
постојано. Наместо тоа, се врши периодично мерење на концентрациите на тешките метали, и
тоа во Скопје (од мерната страница во населбата Карпош во периодот од 08.2015 до 03.2016) и
во Тетово (од мерната страница во Тетово во периодот од 10.2015 до 02.2016). Според Годиш-
ниот извештај за животна средина за 2016 година, вкупните национални емисии на жива во
2015 година изнесувале 0,2511 тони. Околу 46% (најголем дел) потекнуваат од процесите на ге-
нерирање на електрична енергија, 19% доаѓаат од производните процеси, ист толкав процент
(19%) од согорување во производната индустријата, како и на отпадот, со 13%.

Што се однесува до обврската за известување согласно ратификуваниот Протокол за тешки
метали, Република Македонија во 2011 година го изработи „Извештајот од мерењата и анали-
зата на тешките метали од стационарни извори“, согласно Анекс II на Протоколот. Вкупните ко-
личества на тешките метали од идентификуваните постројки што емитираат тешки метали во
воздухот, согласно нивните технолошки процеси, изнесуваат: Hg (0,00021 Kt/годишно), Pb
(0,0023 Kt/годишно), Cd (0,00019 Kt/годишно), Ni (0,0047 Kt/годишно) и As (0,001 Kt/годишно)
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3. ИНВЕНТАР НА ЖИВА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ЕМИСИИ И РЕСУРСИ

3.1 Вовед
Националниот инвентар на ослободувањата на жива во Република Македонија беше изра-

ботен во декември 2017 година. Како појдовна референтна година се користеше 2013, така што
во инвентарот беа користени податоци токму за таа година, кога истите беа достапни. За некои
видови податоци не беа достапни информации од референтната година. За сите дадени под-
атоци е наведена годината на која се однесуваат заедно со податокот, а во соодветниот дел од
извештајот.

Инвентарот на ослободувања на жива беше изработен со помош на „Прирачникот за иден-
тификација и квантификација на ослободувања на жива “ што беше изработен од Одделот за
хемикалии на Програмата на Обединетите Нации за животната средина (UN Environment Che-
micals)1. Прирачникот има за цел да им помогне на земјите да изградат база на сознанија за
жива, кои понатаму може да се искористат за поставување на цели и приоритети и за следење
на напредокот.

Со националниот инвентар на жива се идентификуваат изворите на ослободувањата на
жива во земјата и се проценуваат или квантифицираат односните ослободувања.

Инвентарот беше изработен врз основа на 2. ниво на инвентар од прирачникот. Методоло-
гијата на прирачникот се заснова на масен биланс за секоја поткатегорија на извор на ослобо-
дувања на жива и се состои од процедура спроведена во четири чекори: 

- Идентификација на главните категории на извори на жива што се застапени во земјата,

- Класификација на главните категории на извор во понатамошни поткатегории и
прибирање на дополнителни квалитативни информации за да се утврдат постојните
активности и извори на ослободувања на жива,

- Собирање на детални квантитативни информации за идентификуваните извори и
квантифицирање на ослободувањата, и

- Примена на ниво на целата држава за се добие целосен инвентар и да се извести за
резултатите.

Проценката на ослободувања на жива од различните извори треба да се засноваат на
стварни податоци, специфични за конкретните видови производи, индустриски погони или ак-
тивности што се разгледуваат. Во ситуација кога не се достапни посигурни проценки, прирач-
никот препорачува да се користат појдовните фактори, со нагласок на фактот дека овие
фактори се добиени врз основа на лимитирана база на податоци и претставуваат експертска
проценка врз основа на само резимираните податоци, односно, дека не постои систематски
квантитативен приод во изработка на овие фактори.

Со цел да се добијат што е можно поточни проценки за ослободувањата т.е. поспецифичен,

1 http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/
language/en-US/Default.aspx
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попрецизен и поверодостоен инвентар, беше направена мострирање и анализа на различни ма-
трици (јаглен, летечки пепел, отфрлениот материјал и јаловина, лапорец, варовник, цемент, и
алкални батерии) и беа изработени специфични влезни/излезни фактори за оние поткатегории
кои може значајно да влијаат врз резултатите на инвентарот (согорување на јаглен во електра-
ните, екстракција и почетна преработка на олово и цинк, екстракција и почетна преработка на
бакар, производство на цемент, и батерии со жива). 

3.2 Резултати од инвентарот
Ослободувања по категории и поткатегории на извори

Идентификуваните видови на извори на ослободувања на жива што се присутни во земјата
се прикажани во Табела 1.

Табела 1: Видови извори на ослободувања на жива

Бр. 
кат. Категорија на извор Заста пеност на

изворот (д/н/?)

5.1 Главна категорија – Екстракција и употреба на горива/енергенси

5.1.1 Согорување на јаглен во големи електрани д

5.1.2 Друг вид на согорување на јаглен д

5.1.3
Екстракција, рафинирање и употреба на
минерално масло

д

5.1.4 Екстракција, рафинирање и употреба на природен гас д

5.1.5 Екстракцијаи употреба на други фосилни горива д

5.1.6
Производство на струја и топлина со помош
на биомаса

д

5.1.7 Производство на геотермална енергија д

5.2 Главна категорија – Примарно (сурово) производство на метал

5.2.1 Примарна екстракција и преработка на жива н

5.2.2
Екстракцијана злато и сребро со процес на
живина амалгамација

н

5.2.3 Екстракцијана цинк и иницијална преработка д

5.2.4 Екстракцијана бакар и иницијална преработка д

5.2.5 Екстракцијана олово и иницијална преработка д

5.2.6
Екстракцијаи иницијална преработка на злато по пат на други процеси, а не со
живина амалгамација

н

5.2.7 Екстракцијана алуминиум и иницијална преработка н

5.2.8 Екстракцијаи преработка на други обоени метали н

5.2.9 Примарно производство на црни метали д

5.3 Главна категорија – Производство на други минерали и материјали со примеси на жива
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Бр. 
кат. Категорија на извор Заста пеност на

изворот (д/н/?)

5.3.1 Производство на цемент д

5.3.2 Производство на пулпа и хартија н

5.3.3 Производство на вар и печки за лесни агрегати д

5.3.4 Други минерали и материјали н

5.4 Главна категорија – Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.4.1 Хлороалкално производство со живина технологија н

5.4.2
Производство на ВХМ (винил-хлорид-мономер) со живин дихлорид (HgCl2) како
катализатор 

н

5.4.3
Производство на ацеталдехид со живин сулфат
(HgSO4) како катализатор

н

5.4.4
Производство на други хемикалии и полимери со живини соединенија како
катализатори

н

5.5 Главна категорија – Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива

5.5.1 Термометри со жива д

5.5.2 Електрични и електронски прекинувачи, контактори и релеи со жива д

5.5.3 Светилки со жива д

5.5.4 Батерии со жива д

5.5.6 Биоциди и пестициди н

5.5.7 Бои н

5.5.8 Фармацевтски производи за употреба кај луѓето и кај животните н

5.5.8 Козметика и сродни производи н

5.6 Главна категорија – Друга намерна употреба во производи/процеси

5.6.1 Забни пломби со живин амалгам д

5.6.2 Манометри и мерачи д

5.6.3 Лабораториски хемикалии и опрема д

5.6.4
Употреба на жива во верски обреди и
народна медицина

н

5.6.5
Употреба во најразлични производи, употреба на жива како метал и други
извори

н

5.7 Главна категорија – Производство на
рециклирани метали

5.7.1
Производство на рециклирана жива
(„секундарно“ производство)

н

5.7.2
Производство на рециклирани црни метали
(железо и челик)

д
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Бр. 
кат. Категорија на извор Заста пеност на

изворот (д/н/?)

5.7.3 Производство на други рециклирани метали н

5.8 Главна категорија – Спалување на отпад

5.8.1 Спалување на комунален отпад н

5.8.2 Спалување на опасен отпад н

5.8.3 Спалување на медицински отпад д

5.8.4 Спалување на канализациска тиња н

5.8.5 Неконтролирано согорување д

5.9 Главна категорија – Депонирање на отпад и пречистување на отпадните води

5.9.1 Санитарни депонии/одлагања д

5.9.2 Дифузно депонирање со одредена контрола н

5.9.3
Локално диво депонирање на отпад од 
индустриско производство

н

5.9.4 Диви депонии на комунален отпад д

5.9.5 Системи за отпадни води и нивно пречистување д

5.10 Главна категорија - Крематориуми и гробишта

5.10.1 Крематориуми н

5.10.2 Гробишта д

Главна категорија – Потенцијални жаришта

Затворени/запуштени места за хлороалкално производство д

Други места од поранешно хемиско производство каде живините соединенија се
произведуваат или биле произведувани (пестициди, биоциди, пигменти и др.),
или каде живата или нејзините соединенија биле користени како катализатори
(ВЦМ/ПВЦ и др.) 

н

Затворени производни места за изработка на термометри, прекинувачи, батерии
и други производи

н

Затворени места за изработка на пулпа и хартија (со внатрешно хлороалкално
производство или поранешна употреба на слимициди на база на жива

н

Јаловишта/ заостанати наслаги од рударство на жива н

Јаловишта/ заостанати наслаги од неиндустриско и индустриско рударство на
злато

н

Јаловишта/ заостанати наслаги од екстракција на други обоени метали д

Места на инциденти н

Исцрпување на седименти н
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Резултатите од инвентарот на живини ослободувања покажуваат дека вкупното ослободу-
вање на жива во земјата во 2013 година изнесувало 3.282,77 kg. Најзначајна категорија во рам-
ките на инвентарот е „Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“. Овој извор
придонел со 45% од вкупните ослободувања на жива или 1,476.8 kg Hg/г. Вториот најзначаен
извор на ослободувања на жива во земјата е „Спалување и согорување на отпад“ со вкупно
ослободување од 382,90 kg Hg/г (12%), после што следи „Екстракција и употреба на горива /
енергенси“ и „Производство на рециклирани метали“ со ослободување од 343,83 kg Hg/г
(10%) и 299,91 kg Hg/г (9%) соодветно (види Слика 3). 

Слика 3: Ослободувања на жива по категорија (% и kg). 

Збирен приказ на резултатите за главните групи на извори на ослободувања на живасе
прикажани во Табела 2 подолу.

Бр. 
кат. Категорија на извор Заста пеност на

изворот (д/н/?)

Места со искористени уреди за топлификациски контроли (и контроли на други
течности) со живини притисочни вентили

н

Места на поранешно рециклирање на жива („секундарно“ производство на
жива)

н

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на
отпадни води

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.1: Екстракција и употреба на горива /
енергенси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.5:Производи за широка потрошувачка со
намерна употреба на жива (целосен животен
циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи
/ процеси

5.3: Производство на други минерали и
материјали со живини нечистотии

5.2: Примарно производство на метал

5.10: Крематориуми и гробишта
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Табела 2: Резиме на резултатите од инвентарот на жива

Категорија 
на извор

Пресметан излез на Hg, во kg/г (килограми годишно)

Воз дух Вода Почва
Нуспроиз -
води и не -
чис то  тии

Комуна -
лен 

отпад

Секторски
специфич

но пре -
чис ту  ва -

ње/од   ла  га
ње 

Вкупно
ослободу -

вања по
категорија  
на извор

Процент 
од вкуп -

ното
ослободу -

вање
*3 *4

5.1: Екстракција 
и употреба на
горива/енергенси 218,06 0,00 0,00 0,00 0,00 125,76 343,83 10%

5.2: Примарно
(сурово)
производство
на метал 56,75 1,05 38,93 0,00 0,00 5,74 102,46 3%

5.3: Произ вод  ство на
други минерали и
материјали со
примеси на 
жива *1 116,64 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 120,46 4%

5.4: Намерна 
употреба на жива 
во индустриските
процеси 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

5.5: Производи за
широка пот рошу -
вачка со намерна
употреба на жива
(цел животен циклус) 24,41 47,47 7,64 0,00 193,41 0,00 272,93 8%

5.6: Употреба во
други намерни
производи/
процеси *2 1,16 121,65 10,92 8,19 49,40 44,16 235,47 7%

5.7: Производство на
рециклирани метали 98,97 0,00 101,97 0,00 98,97 0,00 299,91 9%

5.8: Спалување и
согорување на отпад 382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,90 12%

5.9: Депонирање на
отпад и пречис ту ва -
ње на отпадни води
*3 *4 326,45 849,71 3.319,74 0,00 36,61 24,66 4.557,16 45%

5.10: Крематориуми и
гробишта 0,00 0,00 48,02 0,00 0,00 0,00 48,02 1%
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Забелешки: *1 опфаќа производство на цемент, пулпа и хартија, вар и лесни агрегати.

*2 ги опфаќа забните пломби со живин амалгам, манометри и мерачи, лабораториски хемикалии и
опрема, употреба на жива за верски обреди и во народна медицина, како и употреба за најразновидни
производи.

*3: проценетите количества се однесуваат на жива во производи којашто веќе е вкалкулирана во
различните категории на производи. За да се избегне двојно пресметување, од ВКУПНИТЕ збирови
автоматски е одземено ослободувањето во почва од дивите депонии на комунален отпад .

*4: проценетиот внес и ослободувањето во вода се однесува на количествата жива којашто веќе е
вкалкулирана во различните категории на извори. За да се избегне двојно пресметување, од ВКУПНИТЕ
збирови автоматски е одземено ослободувањето во вода од системите за отпадни води и нивно
пречистување.

Поткатегоријата со највисоко количество на ослободена жива во животната средина во
2013 година е „Диви депонии на комунален отпад“ со 3.186,78 kg, после што следат и „Кон-
тролираните депонии“ со 777,15 kg и „Системите за пречистување на отпадни води“ со
593,24 kg.

Табела 3: Резиме на ослободувањата на жива

К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.1 Категорија на извор: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.1.1

Согорување на
јаглен во
електрани

д
291,69 167,10 0,00 0,00 0,00 0.00 124.59

5.1.2
Друга употреба на
јаглен

д
21,03 20,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.93

5.1.3

Екстракција,
рафинирање и
употреба на
минерално масло

д

1,97 1,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0.24

Категорија 
на извор

Пресметан излез на Hg, во kg/г (килограми годишно)

Воз дух Вода Почва
Нуспроиз -
води и не -
чис то  тии

Комуна -
лен 

отпад

Секторски
специфич

но пре -
чис ту  ва -

ње/од   ла  га
ње 

Вкупно
ослободу -

вања по
категорија  
на извор

Процент 
од вкуп -

ното
ослободу -

вање
*3 *4

ЗБИР НА
КВАНТИФИЦИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ 
*3 *4 1.225,34 488,92 977,79 12,01 378,39 200,32 3.282,77 100%
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К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.1.4

Екстракција,
рафинирање и
употреба на
природен гас

д

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.1.5

Екстракција и
употреба на други
фосилни горива

д

0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.1.6

Производство на
електрична и
топлинска
енергија со
биомаса

д

23,98 23,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.1.7

Производство на
геотермална
енергија

д
4,63 4,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.2 Категорија на извор: Примарно (сурово) производство на метал

5.2.1

Примарна 
екстракција 
и преработка 
на жива

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.2.2

Екстракција на
злато (и сребро)
со процес
на живина
амалгамација

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.3

Екстракција и
иницијална
преработка
на цинк

д

19,52 0,98 0,49 18,05 0,00 0.00 0.00

5.3.4

Екстракција и
иницијална
преработка
на бакар

д

22,57 1,13 0,56 20,88 0,00 0.00 0.00

5.3.5

Екстракција и
иницијална
преработка на
олово *5

д

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.3.6

Екстракција и
иницијална
преработка на
злато преку други
процеси покрај
живина
амалгамација

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.7

Екстракција и
иницијална
преработка на
алуминиум

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.8

Екстракција и
преработка на
други обоени
метали

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.9

Примарно
производство на
црни метали

д

60,38 54,64 0,00 0,00 0,00 0.00 5.74

5.3 Категорија на извор: Производство на други минерали и материјали со живини нечистотии

5.3.1
Производство на
цемент

д
120,42 116,61 0,00 0,00 3,81 0.00 0.00

5.3.2
Производство на
пулпа и хартија

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.3

Производство на
вар и печки за
лесни агрегати

д
0,04 0,03 0,00 0,00 0,01 0.00 0.00

5.4 Категорија на извор: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.4.1

Хлоралкално
производство 
со живина
технологија

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.4.2

Производство на
ВЦМ со жива како
катализатор

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.4.3

Производство на
ацеталдехид со
жива како
катализатор

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.4.4

Производство на
други хемикалии
и полимери со
жива

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.5 Категорија на извор: Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива

5.5.1
Термометри со
жива

д
158,22 15,82 47,47 0,00 - 94.93 0.00

5.5.2

Електрични и
електронски
прекинувачи,
контактори и
релеи со жива

д

76,37 7,64 0,00 7,64 - 61.10 0.00

5.5.3 Светилки со жива д 19,01 0,95 0,00 0,00 - 18.06 0.00

5.5.4 Батерии со жива д 19,32 0,00 0,00 0,00 - 19.32 0.00

5.5.5
Биоциди и
пестициди

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.5.6 Бои н 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.5.7

Фармацевтски
производи за
употреба кај
луѓето и кај
животните 

н

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.5.8

Козметика и
сродни
производи

н
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.6 Категорија на извор: Други намерни употреби во производи / процеси

5.6.1
Забни пломби со
живин амалгам (б

д
129,59 0,12 87,01 10,92 8,19 11.67 11.67

5.6.2
Манометри и
мерачи со жива

д
10,32 1,03 3,10 0,00 0,00 6.19 0.00

5.6.3

Лабораториски
хемикалии и
опрема со жива

д

95,56 0,00 31,54 0,00 0,00 31.54 32.49
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К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.6.4

Употреба на
метална жива во
верски обреди и
народна
медицина

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.6.5

Најразлична
употреба на
производи,
употреба на
метална жива и
други извори

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.7 Категорија на извор: Производство на рециклирани метали 
(„секундарно“ производство на метал)

5.7.1

Производство на
рециклирана
жива
(„секундарно“
производство)

н

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.7.2

Производство на
рециклирани
црни метали
(железо и челик)

д

299,91 98,97 0,00 101,97 0,00 98.97 0.00

5.7.3

Производство
на други
рециклирани
метали

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.8 Категорија на извор: Спалување на отпад *3

5.8.1

Спалување на
комунален/
општ отпад

н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.8.2
Спалување на
опасен отпад

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.8.3
Спалување на
медицински отпад

д
7,49 7,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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Забелешки: (а и (б: Види го текстот на забелешките во соодветните поглавја.

К Пот-К Категорија
на извор

Постои
?

(д/н/?)

Пресметан
внес на Hg во
оп штес твото

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва
Нус -

производи и
нечис тотии

Кому -
нален
отпад

Сектор ски
специ -
фично
поста -

пување/од
ла гање

5.8.4

Спалување на
канализациска
тиња

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.8.5

Неконтролирано
согорување на
отпад

д

375,40 375,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.9 Категорија на извор: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води

5.9.1
Контролирани
депонии *3

д
777,15 7,77 0,08 769,30 0,00 0.00 0.00

5.9.2

Дифузно
депонирање со
одредена
контрола

н

0,00 - - - - - -

5.9.3

Неконтролирано
локално
депонирање на
отпад од
индустриско
производство

н

0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

5.9.4

Неконтролирано
депонирање на
комунален отпад
*1 *3

д

3.186,78 318,68
318,6

8 2.549,42 - - -

5.9.5

Системи на
отпадни води и
нивно пречисту -
вање *2

д

593,24 0,00 530,95 1,02 0,00 36.61 24.66

5.10 Категорија на извор: Крематориуми и гробишта

5.10.1
Крематориуми /
кремација

н
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.10.2 Гробишта д 48,02 0,00 0,00 48,02 - 0.00 0.00

ЗБИР НА КВАНТИФИЦИРАНИ
ВНЕСУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА
*1 *2 *3 *4 2.451,00 1.225,34 488,92 977,79 12,01 378,39 200,32



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ИНВЕНТАР

34

*1: Проценетите количества ја вбројуваат живата во производите коишто се веќе вкалкулирани во секоја
категорија на производи.За да се избегне двојно пресметување, ослободувањето во почва од дивите
депонии на комунален отпад автоматски се одземени од вкупниот збир.

*2: Проценетото ослободување во вода ги вбројува количествата жива коишто се веќе вкалкулирани
во секоја категорија на извор. За да се избегне двојно пресметување, ослободувањата во вода од
системите на отпадни води и нивно пречистување автоматски се одземени од вкупниот збир.

*3: За да се избегне двојно пресметување на внесот на жива од отпад и од производи во вкупниот внес,
само 10% од внесот на жива во спалување на отпадот, депонирање на отпад и диви депонии се земени
предвид во вкупниот внес на жива. Овие 10% претставуваат приближен внес на жива во отпадот од
материјали коишто не се поединечно квантифицирани во 1. ниво на инвентар од прирачникот.

*4: За да се избегне двојно пресметување на жива во производи што се произведуваат во земјата и се
продаваат на домашен пазар (вклучувајќи ги и масло и гас), само делот од внесот на жива што се
ослободува од производство е пресметан во вкупниот внес.

*5: Емисии вклучени во пресметките за екстракција и иницијална преработка на цинк.

3.3 Ослободувања според излез
Водечкиот излез на ослободената жива од сите категории/поткатегории на извор е во

воздух, со вкупно количество од 1.225,34 kg Hg/г (37,3%), после што следат почва и вода со
977,79 kg Hg/г (29,8%) и 488,92 kg Hg/г (14,9%) соодветно (види Слика 4). 

Слика 4: Ослободувања на жива по излез (kg)

Поединечна категорија на ослободувања на жива која најмногу придонесува за испуштање
на жива во атмосферата е „Спалување на отпад“ со количество од 382,9 kg Hg/г, потоа следат
„Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“ со 326,45 kg Hg/г и „Екстракција
и употреба на горива / енергенси“ со 218,06 kg Hg/г (види Слика 5).

Bоздух, 1,225.34

Вода, 488.92

Почва, 977.79

Нуспроизводи и 
нечистотии, 

12.01

Комунален 
отпад, 378.39

Секторски 
специфично 
постапување/
одлагање, 
200.32



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ИНВЕНТАР

35

Слика 5: Ослободувања на жива во воздух по категорија (kg) 

Поткатегоријата „Неконтролирано согорување на отпад“ е одговорна за највисоко осло-
бодување на жива во воздух со 375,4 kg Hg/г, после што следат „Диви депонии на комунален
отпад“ со 318,68 kg Hg/г и „Согорување на јаглен во електрани“ со 167,1 kg Hg/г (види Слика
6).

Слика 6: Ослободувања на жива во воздух според 6-те највисоко рангирани поткатегории (kg)

Доминантната категорија на извор којашто дава најголем придонес за ослободувања на
жива во почва е „Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“ со 3.319,74 kg Hg/г
(види Слика 7). 

Диви депонии на комунален отпад

Неконтролирано согорување на отпад

Производство на рециклирани црни метали 
(железо и челик)

Производство на цемент

Примарно производство на црни метали

Согорување на јаглен во електрани

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна
употреба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на 
отпадни води

5.10: Крематориуми и гробишта
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Слика 7: Ослободувања на жива во почва по категорија (kg)

Највисоки ослободувања на жива во вода има кај следните категории на извори: „Депони-
рање на отпад и пречистување на отпадни води“ со 849.71 kg Hg/г, после што следат „Други
намерни употреби во производи / процеси“ со 121,65 kg Hg/г и „Производи за широка пот-
рошувачка со намерна употреба на жива“ со 47,47 kg Hg/ г (види Слика 8).

Слика 8: Ослободувања на жива во вода по категорија (kg)

Поединечна категорија на ослободувања на жива која најмногу придонесува за испуштање
на жива во општиот отпад е „Производи за широка потрошувачка“ со количество од 193,41
kg Hg/г, после што следат „Производство на рециклирани метали“ со 98,97 kg Hg/г, потоа
„Други намерни производи“ и „Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“ со
49,4 kg Hg/г и 36,61 kg Hg/г соодветно (види Слика 9).

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна
употреба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води 

5.10: Крематориуми и гробишта

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со 
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна упо-
треба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води 

5.10: Крематориуми и гробишта
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Слика 9: Ослободувања на жива во општ отпад по категорија (kg)

Доминантната категорија на извор која најмногу придонесува за испуштање на жива во сек-
торски специфичното постапување со отпад / одлагање е „Експлоатација и употреба на
горива / енергенси“ со 125,76 kg Hg/г, после што следат „Други намерни употреби во произ-
води / процеси“ со 44,16 kg Hg/г, потоа „Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води“ со 24,66 kg Hg/г и „Примарно производство на метал“ со 5,74 kg Hg/г (види Слика 10). 

Слика 10: Ослободувања на жива во секторски специфично постапување со 
отпадот / одлагање по категорија (kg)

Постојат две категории на ослободувања на жива во нус-производи и нечистотии, а тоа се
„Друга употреба во производи / процеси“ со 49,4 kg Hg / г и „Производство на други мине-
рали“,со 36,61 kg Hg / г (види Слика 11). 

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со 
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна 
употреба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води 

5.10: Крематориуми и гробишта

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со 
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна упо-
треба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води 

5.10: Крематориуми и гробишта
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Слика 11: Ослободувања на жива во нус-производи и нечистотии по категорија

3.4 Внес на жива во општеството/животната средина

Следниве поткатегории на извори што не се отпад придонесуваат за најголем внес на жива
во општеството/ животната средина: „Производство на рециклирани црни метали“, после
која следат „Согорување на јаглен во електрани“, „Термометри со жива“, „Забни пломби
со живин амалгам“ и „Производство на цемент“. 

За следниве поткатегории на извори што претставуваат отпад е утврдено дека ги даваат
главните токови на жива во отпадот и отпадните води: „Диви депонии на комунален отпад“,
„Контролирани депонии“, „Системи на отпадни води и нивно пречистување“ и „Неконтро-
лирано согорување на отпад“. 

Во Табела 4 е прикажано резиме на проценетиот внес на жива во општеството според фа-
зите на животниот циклус.

Табела 4: Резиме на внес на жива во општеството според фаза на животниот циклус

5.1: Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.2: Примарно (сурово) производство на метал

5.3: Производство на други минерали и материјали со 
живини нечистотии

5.4: Намерна употреба на жива во индустриски процеси

5.5: Производи за широка потрошувачка со намерна 
употреба на жива (целосен животен циклус)

5.6: Други намерни употреби во производи / процеси

5.7: Производство на рециклирани метали

5.8: Спалување и согорување на отпад

5.9: Депонирање на отпад и пречистување на отпадни
води 

5.10: Крематориуми и гробишта

Бр. на
категорија Категорија на извор

Проценка на внес на Hg, kg Hg/г,
според фаза на животниот циклус

(каде што е применливо)

Фаза на
производство

*1

Фаза на
употреба

Фаза на
одлагање

5.1 Главна категорија – Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.1.1 Согорување на јаглен во големи електрани 291,69

5.1.2 Други видови на согорување на јаглен 21,03

5.1.3
Екстракција, рафинирање и употреба на 
минерално масло 0,08 1,89

5.1.4 Екстракција, рафинирање и употреба на природен гас 0,01
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Бр. на
категорија Категорија на извор

Проценка на внес на Hg, kg Hg/г,
според фаза на животниот циклус

(каде што е применливо)

Фаза на
производство

*1

Фаза на
употреба

Фаза на
одлагање

5.1 Главна категорија – Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.1.5 Екстракција и употреба на други фосилни горива 0,52

5.1.6
Производство на електрична и топлинска енергија со
биомаса 23,98

5.1.7 Производство на геотермална енергија 4,63

5.2 Главна категорија – Примарно (сурово) производство на метали

5.2.3/5.2.5 Екстракција и иницијална преработка на олово / цинк 19,52

5.2.4 Екстракција и иницијална преработка на бакар 22,57

5.2.9 Примарно производство на црни метали 60,38

5.3 Главна категорија – Производство на други минерали и материјали со живини нечистотии 

5.3.1 Производство на цемент 120,42

5.3.3 Производство на вар и печки за лесни агрегати 0,04

5.5 Главна категорија – Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива

5.5.1 Термометри со жива 158,22

5.5.2
Електрични и електронски прекинувачи, 
контактори и релеи со жива 76,37

5.5.3 Светилки со жива 19,01

5.5.4 Батерии со жива 19,32

5.6 Главна категорија – Друга намерна употреба во производи / процеси

5.6.1 Забни пломби со живин амалгам 2,5 45,20 81,88
5.6.2 Манометри и мерачи 10,32
5.6.3 Лабораториски хемикалии и опрема 95,56

5.7 Главна категорија – Производство на рециклирани метали

5.7.2
Производство на рециклирани црни метали 
(железо и челик) 299,91

5.8 Главна категорија – Спалување на отпад

5.8.3 Спалување на медицински отпад 7,49
5.8.5 Неконтролирано согорување на отпад 375,40

5.9 Главна категорија – Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води

5.9.1 Контролирани депонии 777,15
5.9.4 Неконтролирано депонирање на комунален отпад 3.186,78
5.9.5 Системи на отпадни води и нивно пречистување 593,24



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ИНВЕНТАР

40

Забелешки: *1: Во фазата на производство се подразбира производството на суровина.

3.5 Недостатоци во податоците и препораки за понатаму

За следниве поткатегории беа утврдени значајни недостатоци во податоците.

- Анализата и проценката на поткатегоријата „Согорување на јаглен во електрани“ не
соодветствуваат на факторите на излезна распределба од прирачникот.

- Не се дадени фактори на излезна распределба за „Примарно производство на метал,
екстракција и почетна преработка“ т.е. за активности во рударството и концентрирањето
на металот (дадените фактори се засновани на експертска претпоставка).

- Анализата на присуството на жива во лапорецот направена за потребите на овој инвентар
се разликува од анализата направена од страна на цементарницата.

- Немање поткрепени информации за идентификација на состојбата со термометрите.

- Немање прецизни податоци за количествата на собрана и пречистена отпадна вода.

- Немање податоци за присуството на жива во внесните материјали (горива, суровини,
производи и др.). и во излезните токови (отпад, емисии и сл.) бидејќи од компаниите не
се бара да вршат анализа на живата како составен дел на нивните мониторинг
активности.

Инвентарот на ослободувањата на приоритетните опасни супстанции претставува важна
алатка за одлучување во процесот на ублажувањето на влијанието на загадувачи врз животната
средина. Во инвентарот се утврдени категориите што се релевантни за земјата, но треба да се
земат како прв чекор, бидејќи е потребна понатамошна оцена за да може да се потврдат по-
тенцијалните приоритетни проблеми.

Овие информации може да се искористат за одредување на тоа кои видови извори на ос-
лободувања на жива се значајни и кои треба да се земат предвид преку иницијативите за на-
малување на ослободувањата.

Националниот инвентар на ослободувања на жива треба да претставува основа за соста-
вување на националниот инвентар на емисии од релевантните изворите, што ќе стане обврска
за земјата во рок од пет години од денот на влегувањето на Конвенцијата во сила, согласно
член 8 од Минамата конвенцијата за жива. 

Бр. на
категорија Категорија на извор

Проценка на внес на Hg, kg Hg/г,
според фаза на животниот циклус

(каде што е применливо)

Фаза на
производство

*1

Фаза на
употреба

Фаза на
одлагање

5.1 Главна категорија – Екстракција и употреба на горива / енергенси

5.10 Главна категорија – Крематориуми и гробишта

5.10.2 Гробишта 48,02
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4. ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ПРАВНА РАМКА ВО 
УПРАВУВАЊЕТО СО ЖИВА

4.1 Институционална рамка во управувањето со жива

Управувањето со хемикалии во Република Македонија е одговорност на неколку институ-
ции кои придонесуваат, секоја во својот сегмент, кон соодветна контрола, мониторинг и, ако е
потребно, нивна редукција или елиминација, имајќи го предвид целокупниот животен циклус на
хемикалиите или одредени групи од истите. 

Сличен пристап е имплементиран и во случајот на управување со живата каде различни
сегменти се третираат од различни институции.

Министерството за животна средина и просторно планирање ги спроведува обврските
поврзани со усвојување и/или хармонизација на националното законодавство со одредбите од
меѓународните договори и европската легислатива поврзани со жива. Во рамките на Минис-
терството за животна средина и просторно планирање стојат повеќе сектори/одделенија кои
директно се инволвирани во управувањето со жива:

- Македонски информативен центар за животна средина, преку имплементација на
националната легислатива поврзана со квалитетот на амбиенталниот воздух, како и
UNECE Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот / Протокол
за тешки метали активно учествуваат во следењето на емисиите на жива во воздухот.

- Сектор за индустриско загадување и управување со ризикот / Одделение за хемикалии
и индустриски несреќи, директно инволвиран во управувањето со одредени хемикалии
и групи хемикалии вклучувајќи ја живата. Овој сектор работи на продукција на стратешки
документи поврзани со националните одредници во управувањето со хемикалиите, нивна
контрола, редукција и елиминација. Контролата на увозот и извозот на овие хемикалии
се спроведува преку користење на електронска алатка, специјален софтвер EXIM кој
дава можност за целосен увид во сегменти од прометот со хемикалии во земјата. 

- Државен инспекторат за животна средина спроведува теренска контрола заради
утврдување на доследно спроведување на националната легислатива поврзана со
заштитата на животната средина, а согласно Законот за хемикалии и инспекцискиот
надзор над условите на производство и промет на хемикалии во поглед на заштита на
животната средина. 

- Сектор за управување со отпад, е одговорен за управувањето на отпад согласно
одредбите од Законот за управување со отпадот, како и друга легислатива поврзана со
живата вклучувајќи го и управувањето со електричната и електронската опрема и
отпадната електрична и електронска опрема. Секторот учествува и во издавање на А –
интегрираните еколошки дозволи.
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4.2 Други одговорни владини тела

Министерството за здравство и неговиот Сектор за хемикалии е одговорно за имплемен-
тација на Законот за хемикалии и неговите подзаконски акти вклучувајќи ја Листата на забрани
и ограничувања за употреба на хемикалии и производи. Исто така, Министерството за
здравство спроведува медицински надзор врз работниците кои се под ризик поврзан со изло-
женост на жива и соединенија на жива преку 45 овластени институции. Нивната работа е де-
финирана со соодветна легислатива и редовно следенаи применувана од страна на Државниот
санитарен и здравствен инспекторат.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку својата Фитоса-
нитарна управа спроведува постапки кои обезбедуваат заштита на растенијата како и превен-
ција и контролира на загадувањето на земјоделските производи со нитрати и други хемиски
препарати и пестициди.

Царинската управа на Република Македонија спроведува контрола на увозот/извозот на
хемикалии, како и производи/опрема која содржи хемикалии на граничните премини на Репуб-
лика Македонија. Покрај контролата на лице-место, Царинската управа го администрира и сис-
темот EXIM кој овозможува електронско поднесување на барања и добивање на дозволи на
различни видови на стоки вклучувајќи ги и хемикалиите и производите.

Министерство за економија преку својот Сектор за минерални суровини врши контрола
на увозот/извозот на минерални суровини и соработува со приватниот сектор и индустријата
во активностите поврзани со експлоатацијата на минерални суровини.

Министерство за надворешни работи работи со мултилатералните организации и реа-
фирмација на политиките за јакнење на мултилатерализмот, како и промоција на економските
интереси на Република Македонија во странство, обезбедување поголема вклученост во про-
ектите на меѓународните економски организации.

Единиците на локална самоуправа учествуваат во имплементацијата на повеќе закони
поврзани со заштитата на животната средина, меѓу кои оцената на влијанието врз животната
средина, интегрираните еколошки дозволи, управувањето со отпад. 
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Табела 5: Приказ на институциите кои учествуваат во процесот на управување со жива
во Република Македонија

ИНСТИТУЦИЈА Сектор/Одделение Придонес кон управувањето со жива во земјата

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

Македонски
информативен
центар за животна
средина

Имплементација на Конвенцијата за далекусежно
прекугранично загадување на воздухот.
Активностите се насочени кон следење на
емисиите на штетни хемикалии , вклучително тешки
метали во сите медиуми на животната средина.

Сектор за
индустриско
загадување и
управување со
ризикот

Одделение за
хемикалии и
индустриски несреќи

Обезбедува перманентно учество во управувањето
со хемикалии вклучувајќи ги и тешките метали.
Меѓу другите активности, следното може да се
третира како приоритет на Одделението:
контрола на увоз/извоз на одредени групи на
хемикалии, 
иницирање на ратификации на меѓународни
договори од областа на хемикалиите,
имплементација на одредбите од меѓународната и
националната легислатива од областа на
хемикалиите во надлежност на Министерството за
животна средина и просторно планирање,
Превенција на хаварии со присуство на опасни
супстанци.

Сектор за
индустриско
загадување и
управување со
ризикот

Одделение за
интегрирано
спречување и
контрола на
загадувањето

Контрола на редукција и елиминација на
апликацијата и емисиите/ослободувањата на
хемикалиите, тешките метали кај ИСКЗ
апликациите. 

Државен инспекторат
за животна средина

Теренска контрола на управување со хемикалии
во делот на заштита на животната средина и
спроведувањето на законските одредби за
управување со индустриски хемикалии.

Сектор за
управување со отпад

Контрола во управувањето со отпад. Секторот
учествува и при издавање на А – интегрираните
еколошки дозволи.
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ИНСТИТУЦИЈА Сектор/Одделение Придонес кон управувањето со жива во земјата

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЗДРАВСТВО 

Сектор за хемикалии

Транспозиција на ЕУ-легислативата (REACH
Регулатива 1907/2006, Регулативата 1272/2008
за класификација, етикетирање и пакување на
супстанци и смеси и други) во националното
законодавство и имплементација на истата. Во
смисла на транспозиција на REACH Регулативата
предвидени се забрани и ограничувања на жива и
други тешки метали. 
Анализи на остатоци од пестициди, тешки метали
кај примарни земјоделски производи по берба.

Институт за јавно
здравје на Република
Македонија

Детекција на влијанието на хемикалиите, конкретно
жива и други тешки метали врз здравјето на луѓето
вклучувајќи анализи на жива во хумани примероци
и други медиуми кои потенцијално влијаат врз
здравјето. 

Агенција за храна и
ветеринарство

Мониторинг програма за следење на резидуи од
пестициди и тешки метали во храна и производи.

Анализи на остатоци од пестициди , тешки метали и
други хемикалии кај примарни земјоделски
производи по берба.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО (МЗШВ)

Фитосанитарна
управа

Заштита на растенијата, семиња и нови форми на
репродукција, и има овластување да го превенира
и контролира загадувањето со нитрати и други
хемиски препарати, вклучувајќи и пестициди кои се
применуваат во земјоделската дејност. 

ЦАРИНСКА УПРАВА

Одделение за
царинска тарифа,
лабораторија,
вредност, потекло и
ТАРИК

Контрола на увозот/извозот на хемикалии на
граничните премини на Република Македонија.
POPs на граничните премини на територијата на
Република Македонија. 
Како практична и ефикасна алатка за олеснување
на прометот на стоките, вклучувајќи ги и
хемикалиите е системот EXIM кој овозможува
електронско поднесување на барања и добивање
на дозволи за увоз и извоз со што се редуцира
времетрањето на процедурата и се овозможува
брза комуникација со подносителот. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Сектор за минерални
суровини

Контрола на увозот/извозот на минерални
суровини согласно Законот за минерални
суровини.
Соработка со приватниот сектор, индустрија околу
експлоатација на минерални суровини
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4.3 Правна рамка во управувањето со жива

Правната рамка за управување со жива во Република Македонија е некомплетна и заста-
пена во неколку рамковни закони и подзаконски акти кон истите. Посебна национална легис-
латива во која би биле вградени одредбите од Минаматска конвенција за жива и ЕУ
Регулативата 1102/2008 за забрана на извозите на жива и одредени соединенија на жива и
смеси и безбедно складирање на жива не постои. 

Конвенцијата, во смисла на нејзината структура, е поделена на неколку поглавја директно
поврзани со управување и редукцијата на живата од повеќето сектор каде таа наоѓа одредена
апликација.

Воведните поглавја (Цел на Конвенцијата, Дефиниции) не се вградени во националната ле-
гислатива, освен што одредени дефиниции се вградени во дефинициите од Законот за животна
средина. 

ИНСТИТУЦИЈА Сектор/Одделение Придонес кон управувањето со жива во земјата

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Директорат за
мултилатерални
односи

Интензивирање на активностите и зајакнување на
позицијата на Република Македонија во
мултилатералните организации, со цел
реафирмација на ставот за јакнење на
мултилатерализмот.

Директорат за
економска
дипломатија

Промоција на економските интереси на Република
Македонија во странство, обезбедување поголема
вклученост во проектите на меѓународните
економски организации, насочени, пред сè, кон
зголемување на економскиот раст.

ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

Општини

Вршат работи од јавен интерес од локално значење
кои општината во согласност со закон имаат право
да ги вршат на своето подрачје и е одговорна за
извршување.

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Цел Не

Дефиниции

Закон за животна средина („Службен Весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15
и 39/16)
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Понатаму, во поглавјето за извори за снабдување со жива и трговија само одредбата повр-
зана со извозот на жива е комплетно покриена со Поглавјето IX од Законот за хемикалии, каде
се пропишува процедурата од Ротердамската конвенција за постапката за давање согласност
врз основа на претходно известување за одредени опасни хемикалии и пестициди во меѓуна-
родната трговија.

Одредбите поврзани со производи со додадена жива се делумно вградени во неколку
национални рамкови закони и подзаконските акти кон истите.

Производни процеси во кои се користат жива или соединенија на жива се делумно покриени
со неколку акти од националната легислатива вклучувајќи ги Законот за животна средина, За-
конот за квалитетот на амбиентниот воздух, Законот за водите и подзаконските акти кон ис-
тите, како и Закон за ратификација на Протоколот кон Конвенцијата за далекосежно

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Извори за снабдување со жива и трговија
Закон за хемикалии („Службен Весник на Република
Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 164/2013, 116/2015,
149/2015)

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Производи со додадена жива

Закон за хемикалии; Листа на ограничувања и забрани
за употреба на хемикалии („Службен весник на
Република Македонија„ број 31/14); Закон за управување
со електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема („Службен весник на
Република Македонија„ број 6/2012, 163/2013, 146/2015,
39/2016); Листа на видови на производи кои припаѓаат
во категориите на

електрична и електронска опрема („Службен весник на
Република Македонија„ број 133/12); Листа на опрема на
која не се однесуваат мерките за забрана и
ограничувања за пуштање на пазар во Република
Македонија на електрична и електронска опрема како и
максималните вредности за концентрација на опасни
супстанци роковите до кои е дозволено присуство на
одредени опасни супстанци во електрична и електронска
опрема, нејзините сoставни делови и материјали опрема
(„Службен весник на Република Македонија„ број 2/13);
Закон за безбедност на козметичките производи
(„Службен весник на Република Македонија„ број
55/2007, 47/11, 150/15); Листа на супстанци што не смеат
да бидат користени во козметичките производи
(„Службен весник на Република Македонија„ број 89/10);
Закон за управување со батерии и
акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен
весник на Република Македонија“ број 140/10, 47/11,
148/11, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16)
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прекугранично загадување на воздухот за тешки метали ратификуван од страна на Парламен-
тот на Република Македонија во 2010 година.

Производните процеси во кои се користат жива или соединенија на жива и занаетчиските
или мали рудници за злато според анализата на недостатоците на националната легислатива
за управување со жива не се воопшто опфатени со постоечките одредби во националната ле-
гислатива.

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Производни процеси во кои се користат жива или
соединенија на жива

Закон за животна средина, Законот за квалитетот на
амбиентниот воздух („Службен весник на Република
Македонија“ број 67/04, 92/07, 35/10, 47.11, 59/12,
163/13, 10/15, 146/15); Закон за водите („Службен
весник на Република Македонија“ број 161/09, 17/11,
47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16);
Закон за ратификација на Протоколот кон Конвенцијата
за далекосежно прекугранично загадување на
воздухот за тешки метали („Службен весник на
Република Македонија„ број 135/10); Правилник за
опасните и штетните материи и супстанци и нивните
емисиони стандарди што можат да се испуштат во
канализација или во систем за одводнување, во
површински или подземни водни тела, како и во
крајбрежни земјишта и водни живеалишта (Сл.Весник
на РМ бр. 108/11); Правилник за начинот на пренос на
информациите од мониторингот на испуштените
отпадни води, како и формата и содржината на
образецот со кој се доставуваат податоците (Сл.Весник
на РМ бр. 108/11); Правилник за методологијата,
референтните мерни методи, начинот и параметрите на
мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тињата
од пречистувањето на урбаните отпадни води
(Сл.Весник на РМ бр. 108/11); Правилник за условите,
начинот и граничните вредности на емисија за
испуштањето на отпадните води по нивното
прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи
ги во предвид посебните барања за заштита на
заштитните зони (Сл.Весник на РМ бр. 81/11);

Листа на загадувачките материи и супстанци („Службен
весник на Република Македонија“ број 122/11);

Правилник за начинот и постапката за користење на
тињата, максималните вредности на концентрациите на
тешки метали во почвата во која се користи тињата,
вредности на концентрациите на тешки метали во
тињата, согласно со нејзината намена и максималните
годишни количини на тешки метали што може да се
внесат во почвата (Сл.Весник на РМ бр. 73/11);
Правилник за супстанци за кои задолжително се
пропишуваат гранични вредности во А интегр.дозвола
(Сл.Весник на РМ бр. 72/10)

Занаетчиски или мали рудници за злато Не
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Контролата и намалувањето на емисиите на жива и соединенија на жива во атмосферата
преку мерки за контрола на емисиите од точкести извори е во одредена мерка застапена во
закони од областа животната средина и квалитетот на амбиентниот воздух, додека ослободу-
вањата во другите медиуми на животната средина (почва и води) е делумно застапено во -
Законот за животна средина и законот и подзаконските акти од областа на водите.

Привременото складирање на живата, што не е отпадна жива е комплетно регулирано со
новиот Закон за хемикалии од 2010 година и Правилник за поблиските услови во однос на прос-
торот и опремата кои треба да ги исполнуваат правните лице кои вршат промет со опасни хе-
микалии (2008). Основата на споменатиот правилник се наоѓа во стариот Закон за животна
средина од 2007 година, но сепак тој сеуште е во сила.

Локациите контаминирани со жива не се вклучени во постоечката национална легислатива.

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Емисии

Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Правилник за граничните
вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки
супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните
извори во воздухот („Службен весник на Република Македонија„ број 141/10);
Закон за ратификација на Протоколот кон Конвенцијата за далекосежно
прекугранично загадување на воздухот за тешки метали; Закон за животна
средина

Ослободувања

Закон за животна средина; Закон за водите; Правилник за опасните и
штетните материи и супстанци и нивните емисиони стандарди што можат да
се испуштат во канализација или во систем за одводнување, во површински
или подземни водни тела, како и во крајбрежни земјишта и водни
живеалишта; Правилник за начинот на пренос на информациите од
мониторингот на испуштените отпадни води, како и формата и содржината на
образецот со кој се доставуваат податоците; Правилник за методологијата,
референтните мерни методи, начинот и параметрите на мониторинг на
отпадните води, вклучувајќи ја и тињата од пречистувањето на урбаните
отпадни води; Правилник за условите, начинот и граничните вредности на
емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување,
начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за
заштита на заштитните зони; Листа на загадувачките материи и супстанци.

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Еколошки здраво привремено складирање на
живата, што не е отпадна жива

Закон за хемикалии; Правилник за поблиските услови
во однос на просторот и опремата кои треба да ги
исполнуваат правните лице кои вршат промет со
опасни хемикалии (Сл.Весник на РМ бр. 132/2008) 

Отпад со жива

Закон за управување со отпадот (Сл.Весник на РМ бр.
68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008,
82/2009, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013,
163/2013, 51/2015, 146/2015, 192/2015, 39/2016,
63/2016)
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Промоцијата на здравствените аспекти преку развивање и имплементација на стратегии и
програми за идентификација на популацијата изложена на ризик, посебно ранливите категории,
како и подготовка и реализација на научно-базирани едукативни и превентивни програми за
професионалците изложени на жива и соединенија на жива, со што се нудат адекватни услуги
за превенција и заштита на здравјето на хуманата популација, третман и грижа за популацијата
изложена на жива, се во одредена мерка вклучени во одредбите од Законот за здравствена
заштита и Закон за безбедност и здравје на работа.

Одредбите на Конвенцијата поврзани со размена на информаци, како и информирање,
свест и едукација на јавноста се генерално вклучени во Законот за животна средина и Законот
за здравствена заштита (епидемиолошки информации за последиците по здравјото на луѓето
заради изложеност на жива и соединенија на жива). Обврската за изработка на имплемента-
ционен план не постои во националната легислатива.

Анексите кон Конвенцијата се поврзани со соодветните одредби на Конвенцијата и
националната легислатива каде истите се транспонирани.

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Контаминирани локации Не

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Здравствени аспекти

Законот за здравствена заштита (Сл.Весник на РМ бр.
43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15); Закон за
безбедност и здравје на работа (Сл. Весник на РМ бр.
53/13 – пречистен текст); Правилник за минимални
барања за безбедност и здравје на вработените од
ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци
(Сл. Весник на РМ бр. 46/2010); Уредба за видот,
начинот, обемот и ценовникот на здравствените
прегледи на вработените (“Сл. Весник на РМ” бр.
60/2013); Правилник за листата на професионалнита
болести (Сл. Весник на РМ бр. 88/2004)

Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Размена на информации Закон за животна средина;
Закон за здравствена заштита

Информирање, свест и едукација на јавноста Закон за животна средина

Истражување, развој и мониторинг Закон за животна средина

Планови за имплементација Не
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Минамата конвенција за жива Постојна национална законска регулатива

Анекс A

Производи со додадена жива

Закон за хемикалии; Листа на ограничувања и забрани
за употреба на хемикалии; Закон за управување со
електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема; Листа на видови на
производи кои припаѓаат во категориите на електрична
и електронска опрема; Листа на опрема на која не се
однесуваат мерките за забрана и ограничувања за
пуштање на пазар во Република Македонија на
електрична и електронска опрема како и максималните
вредности за концентрација на опасни супстанци
роковите до кои е дозволено присуство на одредени
опасни супстанци во електрична и електронска опрема,
нејзините сoставни делови и материјали опрема; Закон
за безбедност на козметичките производи; Листа на
супстанци што не смеат да бидат користени во
козметичките производи; Закон
за управување со батерии и
акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

Анекс Б

Производни процеси во кои се користат жива или
соединенија на жива

Закон за ратификација на Протоколот кон Конвенцијата
за далекосежно прекугранично загадување на
воздухот за тешки метали

Анекс В

Занаетчиство и ископување на злато од мал обем
Не

Анекс Г

Листа на точкести извори на емисии на жива и
соединенија на жива во атмосферата

Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Правилник
за граничните вредности за дозволените нивоа на
емисии и видови на загадувачки супстанци во
отпадните гасови и пареи кои ги емитираат
стационарните извори во воздухот; Закон за
ратификација на Протоколот кон Конвенцијата за
далекосежно прекугранично загадување на воздухот
за тешки метали

Анекс Д

Постапки за арбитража и помирување
Не се транспонира / меѓународна одредба
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5. ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ЖИВА,
УПОТРЕБА И ЕФЕКТИ

5.1 Општи информации за Hg и нејзиното влијание врз
човековото здравје

Живата претставува елемент кој природно се среќава во воздухот, водата и почвата. Из-
ложеноста на жива, макар и во мали количества, може да предизвика сериозни здравствени
проблеми. СЗО ја смета живата за една од врвните десет хемикалии или групи на хемикалии
што претставуваат причина за сериозна загриженост за јавното здравје (Жива и здравјето, ажу-
рирано 2017). 

Живата се јавува во најразлични форми: елементарна (или метална) и неорганска (на која
луѓето може да се изложат преку своето занимање); како и органска (на пр., метил жива, на
која луѓето може да се изложат преку својата исхрана). Овие форми на жива се разликуваат по
степенот на својата токсичност, како и по ефектот што го имаат врз нервниот, дигестивниот и
имуниот систем, на белите дробови, бубрезите, кожата и очите. Здравствени ефекти од изло-
женоста на жива:

Елементарната и метил живата се токсични за централниот и периферниот нервен систем.
Вдишувањето на живини испарувања може да предизвика штетно дејство врз нервниот, дигес-
тивниот и имуниот систем, врз белите дробови и бубрезите, а може и да предизвика смрт. Не-
органските соли на жива се корозивни за кожата, очите и гастроинтестиналниот тракт, и
доколку се изедат може да предизвикаат и токсичност врз бубрезите. 

Луѓето може да се изложат на било кој облик на жива во најразлични околности. Сепак, до
изложување главно доаѓа преку консумирање на риби и школки контаминирани со метил жива
како и кај работниците, преку вдишување на испарувањата од елементарна жива за време на
индустриските процеси.

Хемиските и физичките својства зависат од формата на жива. Елементарната жива (Hg0)
е позната и како колоидна жива, течно сребро, брзо сребро, и хидраргирум. Има релативна мо -
ле  куларна маса од 200,59; точка на топење од -38,87 °C, точка на вриење од 356,72 °C, и густина
13,534 g/cm3 при 25 °C. Прилично е нерастворлива во вода (56 μg / литар при 25 °C). Елементар -
на та жива е растворлива во липиди и азотна киселина, растворлива е и во пентан
(2,7 mg/литар), нерастворлива во хлороводородна киселина, додека пак растворлива во
сул фурна киселина при вриење.
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Слика 12: Елементарна жива

Металната жива претставува сјаен метал налик на сребро, со тоа што на собна температура
е во течна состојба (Сл. 1). Поради својата вискозност и висока специфична тежина, лесно се
раздвојува на мали капки, со што се зголемува површината на испарување. Лесно преминува
во пареа, а степенот на испарување се зголемува со покачување на надворешната температура.
Пареата ѝ е безбојна, без мирис, но со вкус, и е малку потешка од воздухот. После вдишувањето
на пареа од метална жива, во устата останува чувство на метален вкус.

5.2 Начини на внесување

◼ Вдишување 
Вдишувањето на живина пареа е основниот начин на кој човекот може да се изложи на еле-

ментарна жива. Вдишената пареа речиси целосно се апсорбира во белите дробови, околу 80%.
Ниту течната жива, ниту пак нејзината пареа немаат мирис, така што не постои хемиски мирис
кој би предупредил на опасни концентрации. Живините испарувања се потешки од воздухот,
така што лесно може да се акумулираат во пониски области кои послабо се проветруваат.

Децата изложени на исто количество на живини испарувања како возрасните може да при-
мат поголема доза бидејќи имаат поголем сразмер на површината на белите дробови во однос
на телесната маса и поголем сразмер на обемот на вдишување во минута во однос на телесната
маса. Покрај тоа, тие може во поголема мера да се изложат на живина пареа одошто возрасните
на една иста локација бидејќи се пониски по раст, а живината пареа има повисока концентра-
ција колку што е поблиску до подот.

◼ Контакт со кожата/очите
Пареата од елементарна жива многу бавно се апсорбира преку кожата кога е во високи

концентрации, но, сепак, предизвикува иритирање на кожата и очите и може да доведе до по-
јава на контактен дерматитис.
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◼ Голтање
Елементарната жива, којашто е течна на собна температура, во суштина и не е токсична

кога ќе се проголта, бидејќи речиси воопшто не се апсорбира (помалку од 0,1%). Анатомски
гастроинтестинални абнормалности, како што се ентерични фистули или интестинални перфо-
рации може да задржат доволни количества од проголтаната елементарна жива за да доведат
до значителна оксидација и последователна апсропција. 

◼ Интравенозно внесување (при обиди за самоубиство)

5.3 Главни извори на изложеност на елементарна жива

Најчестите изложувања на биолошки значително количество на елементарна жива се слу-
чуваат на работно место. Живата се користи: во производство на гасовит хлор по пат на елек-
тролиза на готварска сол, каде живата се користи како катода (за хлороалкална електролиза);
за извлекување на злато; за изработка на голем број физички мерни инструменти – термометри,
барометри, сфигмоманометри; за производство на батерии, електрични и флуоросцентни све-
тилки; во стоматологија, за изработка на амалгамни пломби; професионалната изложеност
на жива главно настанува кога работниците ќе ги вдишат испарувањата на елементарна жива.
Може да дојде и до одреден степен на дермална апсорпција преку контактот на кожата со кон-
таминираниот воздух, но степенот на внесување е низок (помалку од 3% од вдишаната доза).

Најчеста изложеност: Најголем број од изложувањата на метална жива се случуваат кога
живата ќе излезе од нејзината амбалажа, производ или уред, кога истите ќе се скршат. Доколку
живата не се затвори или исчисти веднаш, таа може да испари, и ќе премине во невидлива,
безмирисна, токсична пареа. До изложување доаѓа кога луѓето ќе ја вдишат таа пареа и истата
ќе навлезе во белите дробови. Слабо проветрени, топли, затворени простории се особено
опасни во случаи на живини испарувања што се пренесуваат во воздухот. Имајте предвид дека
металната жива обично е затворена во некој стаклен или метален сад, и тогаш таа не претста-
вува никаков ризик, освен кога производот ќе се оштети или скрши, при што ќе се ослободи
живина пареа.

Во други случаи, металната жива може случајно да се проголта. Неретко се случува децата
да го скршат топломерот во својата уста. Кога топломерот што содржи жива ќе се скрши во
устата на детето и постои можност детето да ја проголтало живата, имајте на ум дека ваквата
жива претставува помал ризик во споредба со вдишување на живини испарувања. 

Други производи за широка потрошувачка: Металната жива често се среќава во училишни
лаборатории. Ја има и во одредени термометри, барометри, прекинувачи, термостати, и
електрични прекинувачи.

Забни пломби: Живата се користи и во стоматологија како забен амалгам, познат и под
називот „сребрена пломба“. Забниот амалгам претставува материјал за директно пополнување
при поправка на заби. Се состои од приближно 40-50% жива, 25% сребро и 25-35% мешавина
од бакар, цинк и калај. Употребата на амалгамот опаѓа бидејќи се намалуваат и случаите на
распаѓање на забите, а и бидејќи се достапни други заменски материјали за поправање на за-
бите.
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5.4 Здравствени ефекти од изложеноста на жива

Живата претставува невротоксин. Како некој организам ќе реагира на изложеноста на жива
зависи од поголем број на фактори:

• формата на жива (на пр., метил жива или елементарна (метална) жива)

• количеството на жива на кое лицето е изложено;

• возраста на изложеното лице (најранлив е фетусот)

• времетраењето на изложеноста

• начинот на изложување на жива – преку вдишување, голтање, контакт преку кожата и
др.

• здравствената состојба на изложеното лице.

Ефектите од изложувањето на жива може да бидат тешки, лесни, или воопшто да ги нема,
зависно од горе наведените фактори.

5.5 Ефекти од елементарна (метална) жива
Изложувањето на метална жива најчесто се јавува кога ќе се истури металната жива, или

кога производите што содржат метална жива ќе се скршат така што живата ќе се изложи на
воздух. Доколку се сомневате дека сте биле изложени на метална жива, треба да се консулти-
рате со лекар.

Металната жива може да влијае врз вашето здравје кога ќе се вдиши како пареа бидејќи
тогаш ќе се апсорбира во белите дробови (Слика 2).

Слика 13: Вдишана и случајно проголтана жива
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Симптоми на акутна изложеност (труење) подразбираат: фарингитис, ларингитис, тра-
хеитис и бронхитис, ринореа (течење на нос), чешање на грлото, рапавост, кашлица и болки во
градите. Доколку се вдишат повисоки концентрации, ќе се појави токсичен едем на белите дро-
бови со диспнеја, стегање во градите, кашлица со пенлива плунка, грчење, цијаноза, хипотен-
зија, тахикардија, и олигурија (намалено мокрење). Апсорбираната жива може да предизвика
ексцитирање на централниот нервен систем со појава на психомоторна вознемиреност и тре-
перење.

Симптоми на долготрајна изложеност. Кај хронично труење со елементарна жива, главно
се оштетува централниот нервен систем. Почетните симптоми не се специфични: замор, ано-
рексија, и губиток на тежина. Со текот на времето, доаѓа до карактеристични невролошки и
психолошки промени. Карактеристична невролошка манифестација на хронично труење со жива
е треперењето. Треперењето е намерно (мало и брзо), на почетокот локализирано само на ра-
цете, а со текот на времето се генерализира, станува погрубо и нередовно. Поради треперењето
и на јазикот, говорот станува тежок за разбирање, а движењето на рацете и нозете станува
дисфункционално. Карактеристичните психолошки нарушувања, таканаречен еретизам, се ма-
нифестира со промена на личноста, иритабилност, заборавање, потешкотии во комуницирање
со околината и др.

5.6 Токсокинетика и механизмите на токсичното дејство

Приближно 80% од вдишаната елементарна жива се апсорбира во белите дробови по пат
на рапидна дифузија. За разлика од тоа, само 0,01% од елементарната жива се апсорбира во
гастроинтестиналниот тракт, веројатно поради нејзината ентерогастрична конверзија во дива-
лентна жива и последователното врзување во сулфхидрилни групи. Дермалната апсорпција на
елементарната жива е слаба и учествува со приближно 2,6% од апсорбираната жива после из-
ложувањето на пареа од елементарна жива во воздухот; преостанатите 97,4% се апсорбираат
преку вдишување. 

Апсорбираната жива се пренесува преку крвотокот до сите ткива и органи, но најмногу се
акумулира во бубрезите, црниот дроб, слезината и тироидната жлезда. Иако во мозокот се де-
понираат многу мали количества, важно е да се напомене дека што живата еднаш ќе навлезе
во мозокот, многу тешко може да се отстрани оттаму. Живата лесно преминува низ хематопo-
етската и плаценталната бариера. Поради тоа, може да дојде до значителна акумулација на
жива во фетусот, во концентрации далеку повисоки од тие во крвта на мајката. Ова може да
доведе до појава на вродени развојни аномалии. Живата се исфрла преку урината, фецесот,
плунката, мајчиното млеко, солзите т.е. практично преку сите секреции и екскреции од чове-
ковото тело. Биолошкиот полуживот на елиминација на жива изнесува 60 дена. Живата се
врзува во сулфхидрилни, карбоксилни и тиолни групи на голем број ензими, со што ја блокира
нивната активност, како и функцијата на клеточните мембрани. 
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Слика 14: Физиолошки циклус на живата

5.7 Како да се избегне контаминацијата со
елементарна жива дома

Чистење на истурена елементарна жива дома

Што НИКОГАШ не смее да се направи кога ќе ни се истури жива дома

• Никогаш не ја чистете живата со правосмукалка. Вакуумот ќе ја распрска живата во
воздухот и ќе ја зголеми изложеноста.

• Облеката, килимите и други ткаенини контаминирани со жива никогаш не перете ги во
машина за перење алишта. Може да дојде до контаминација на машината и на отпадната
вода.

• Никогаш не ја чистете живата со метла. Така само ќе ја растурите живата на помали
капки и ќе помогнете да се рашири. 

• Никогаш не ја истурајте живата низ одвод. Може да се заглави ви цевките и да
предизвика проблеми во иднина при водоинсталатерски поправки. А доколку се одлее,
може да ја загади септичката јама или пречистителната станица. 

• Немојте да шетате наоколу доколку сметате дека вашите обувки се контаминирани со
жива. И контаминираната облека може да придонесе за ширење на живата,
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Препорачани постапки за чистење
• Иако е малку веројатно мало количество на истурена жива да предизвика здравствени

проблеми, најдобро е да се биде подготвен за тоа како треба да се постапи со живата и
да се избегне директен контакт со кожа, очи или уста. 

• Изолирајте ја областа – изнесете ги децата и милениците надвор од просторијата каде
што се истурила живата за случајно да не ја голтнат или разнесат низ куќата. Отворете
ги прозорците за да навлезе свеж воздух.

• Подгответе прибор за чистење на живата: 

- еден пар латексни или пластични ракавици

- вреќа што се затвора со патент-механизам и поголем сад што се затвора со
заптивка

- цврста картичка, тврда хартија или картон, за да ја изгребете површината

- хартиени бришачи за да ги соберете парчињата срча

- самолеплива лента за да го исчистите килимот или тепихот и да ја запечатитe

- поголема цврста вреќа или некој сад каде што ќе го соберете сиот отпад

- батериска лампа или друг уред за осветлување за полесно да ги забележите
капките жива, бидејќи ја рефлектираат светлината

- Период на вентилација – дури да ги завршите првите 2 чекора ќе помине доволно
време за сета пареа што испарила од малото количество жива да се дисперзира.

• Ставете ги ракавиците и соберете ги сите видливи топченца или капки жива со помош
на картон или самолеплива лента и ставете ги во вреќа за еднократна употреба. Внима-
телно соберете ја срчата и другиот скршен материјал – внимавајте да не ги прободете
ракавиците и да не се исечете.

• Ракавиците и сите други материјали што сте ги користеле за чистење фрлете ги во по-
големиот сад, запечатете го со леплива лента, јасно означете го со етикета, и кренете
го подалеку од дофатот на децата и милениците, сè дури не се укаже прилика да го од-
несете во претпријатието за одлагање на опасен отпад од домаќинствата.

5.8 Како да се избегне контаминацијата со елементарна
жива на работно место 

Превенција:

1. технички и технолошки мерки за колективна заштита,

2. технички мерки за лична заштита,

3. превентивни лекарски прегледи (претходни лекарски прегледи, периодични лекарски
прегледи, целни лекарски прегледи)

Ова поглавје беше изработено во тесна консултација со доц. д-р Лидија Петковска, Универ-
зитетска клиника за токсикологија, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
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6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОПУЛАЦИИТЕ ПОД
РИЗИК И РОДОВА ДИМЕНЗИЈА

6.1 Прелиминарен преглед на потенцијалните популации под
ризик и потенцијални здравствени ризици

Хемикалиите и нивното правилно управување придонесуваат за одржлив развој на човекот,
преку производство и употреба на: лекови за спасување на човечки животи; агенси за пречис-
тување на водата за пиење; земјоделски хемикалии (на пр., пестициди и ѓубрива) за подобру-
вање на продуктивноста во земјоделството. Несоодветното означување, складирање и употреба
на хемикалиите се значајни причинители на труење во земјите во развој.

Живата се јавува природно во животната средина, но и се користи како хемикалија и се
добива во низа индустриски процеси, на пример, при согорување, екстракција на руди или нивно
топење. И покрај потенцијалниот ризик, живата сè уште се користи во најразлични производи
и процеси ширум светот, поради нејзините единствени својства. На пример, живата е единствен
метал што се среќава во течна форма на собна температура. Елементарната жива се користи
во занаетчиско и ситно рударство на злато и сребро; хлороалкално производство; производство
на мономери на винил хлорид; како и во одредени производи (како што се манометри за мерење
и контрола на притисок, термометри, електрични прекинувачи, флуоросцентни светилки, и
забни амалгамни пломби). Соединенијата на жива се користат во некои батерии, фармацевтски
производи, бои, како и во лабораториски реагенси и индустриски катализатори. Живата може
да се ослободи во воздух, вода и во почва за време на производство и употреба, или пак после
одлагање на производи и отпади што содржат жива. Живата се ослободува и за време на некои
природни процеси (како што се вулкански ерупции или лужење на одредени почви).

Според „Упатството на WHO/UNEP за идентификација на популациите под ризик од изло-
женост на жива“, живата се распределува во животната средина и по природен и по антропоген
(човечки) пат. Живата се јавува во три различни форми:

а. eлементарна жива (со хемиски симбол Hg0), 

б. јонска жива (позната и како неорганска жива, со хемиски симбол Hg (II) или Hg2+), која
во природата се јавува во Hg (II) соединенија или комплекси во раствор, и

в. органска жива, при што најважна е метил жива (со хемиски симбол MeHg) и изложува-
њето може да се јави преку дишење, јадење или голтање, и контакт со кожата.

Сите луѓе се изложени на помали количества жива. Следниве се фактори кои ја одредуваат
појавата и тежината на штетното дејство по здравјето: хемиската форма на живата; дозата;
возраста или развојната фаза на изложеното лице (се смета дека фетусот е најподлежен); вре-
метраењето на изложувањето; и начинот на изложување (вдишување, голтање, дермален кон-
такт). Навиките во исхраната може да ја зголемат изложеноста кај населението кое почесто
јаде риба, кога рибата и друга морска храна се контаминирани со жива.

Примарната цел на токсичноста на живата и соединенијата на жива се нервниот систем,
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бубрезите, и кардиоваскуларниот систем. Општо е прифатено дека органските системи во раз-
вој (како што е нервниот систем кај фетусите) се најмногу чувствителни за токсичните дејства
на живата. Нивото на жива во феталниот мозок е значително повисоко одошто во крвта на мај-
ката, а во моментов централниот нервен систем на фетусот во развој се смета за систем кој нај-
многу подлежи на штетните дејства поради неговата докажана голема чувствителност. Други
системи што може да се засегнат се и респираторниот, гастроинтестиналниот, хематолошкиот,
имуниот и репродуктивниот.

Ефектите врз нервниот систем (особено на системот во развој) се чини дека се најчувстви-
телната токсиколошка завршна точка што може да се забележи после изложувањето на еле-
ментарна жива и метил жива, додека пак оштетувањето на бубрезите е клучната завршна точка
при изложеност на неоргански соединенија на жива. 

Општо земено, постојат две потпопулации подложни на жива, имено, оние кои се почувст-
вителни на дејството на жива и оние кои се изложени на повисоко ниво на жива. Фетусот, но-
вороденчињата и децата се особено подложни на изложеност на жива поради чувствителноста
на нивниот нервен систем во развој. Покрај изложеноста во утробата на мајката, новороденчи-
њата може да продолжат да бидат изложени доколку се дојат со контаминирано млеко од мај-
ката. Затоа, новите мајки, бремените жени и жените кои очекуваат да забременат треба да
бидат особено свесни за потенцијалната опасност од метил жива. Поединците кои имаат забо-
лен црн дроб, бубрези, нервен систем, или бели дробови се исто така под повисок ризик од
страдање од токсичните дејства на живата. Другата популација која може да подлежни на по-
голем ризик од токсичност на жива се лицата изложени на повисоки нивоа на метил жива по-
ради консумирање на риба и морска храна (како што се рекреативните риболовци,
професионалните рибари, како и оние кои редовно си јадат поголеми количества на риба и мор-
ска храна). Покрај од риби и школки, изложеноста може да биде значителна и кај лицата што
јадат месо (мускули и органи) од морските цицачи (фоки и китови). Поединците со забни амал-
гамни пломби обично се повеќе изложени на елементарна жива одошто оние кои немаат
пломби.

Опсегот на оштетувања кои се поврзуваат со изложеност на жива ги опфаќа мозокот, ‘рбет-
ниот столб, срцето, бубрезите, црниот дроб, како и кардиоваскуларниот и респираторниот сис-
тем. Особено, живата се доведува во врска со развојни заостанувања, различни облици на рак,
неплодност, нарушен вид и говор, мускулна заслабеност о некоординираност, кардиоваскуларни
заболувања, како и штетни дејствија по бременоста и врз неродените дечиња. 

Видот на жива којшто е најмногу токсичен за луѓето е метил жива. Во оваа форма живата
се акумулира во слатководни и морски риби и школки, со што консумирањето на овие животни
– а особено на поголемите риби кои поживеале доволно долго за да натрупаат доволни коли-
чества жива во своите тела – станува основен извор на човечка изложеност. Покрај тоа, кон-
сумирањето на морските цицачи, како што се фоки, кои и самите јадат морска храна која може
да има зголемени концентрации на жива, исто така претставува здравствен ризик за луѓето.

Кога ќе навлезе во водата, живата се претвора во токсична метил жива, која понатаму
преку рибите се апсорбира во водената средина.

Што се однесува до човековото здравје, живата е особено опасно од следниве причини:
токсична е, не се распаѓа во животната средина, и со текот на времето може да се натрупува
или, како што обично се вели, да се „биоакумулира“ во живите системи. Луѓето се изложуваат
на метил живата главно преку својата исхрана, а особено преку консумирање на слатководна
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и морска риба и консумирање на други животни кои и самите се храната со риба (како што се
морските цицачи). Луѓето може да се изложат на елементарна или неорганска жива преку вди-
шување на амбиенталниот воздух за време на работните активности, како и од забните амал-
гами.

Окупационата изложеност може да се појави таму каде што се произведуваат жива или
соединенија на жива, или каде што истите се користат во производни процеси или се вграду-
ваат во производите. Окупационата изложеност била забележана кај (меѓу другите) и во фаб-
рики за хлороалкално производство, ситно рударство на злато и сребро со употреба на жива,
рафинерии, фабрики за производство на термометри и сфигмоманометри, во стоматолошки ор-
динации со нестручни постапки за ракување со живата, како и во фабрики каде што се произ-
ведуваат хемикалии на база на жива. Изложеноста на формите на елементарна жива и
неорганска жива може да се појави и како последица на употреба на некои креми и сапуни за
осветлување на кожата, употреба на некои традиционални лекарства, како и на случајно исту-
рање на живата при незгоди во домот, училиштата или на други места. До мала изложеност на
формите на органска жива може да дојде и при употреба на тиомерсал (етил жива тио салици-
лат) како конзерванс во некои вакцини и други фармацевтски производи.

6.2 Оцена на родовата димензија во однос на
управувањето со жива

Според Упатството на UNDP за „Управување со хемикалии“, нивото на изложеност на ток-
сични хемикалии како и последователното влијание по човековото здравје зависи и од опш-
тествени и од биолошки фактори. Општествените фактори, пред сè родово определените
занимања, имаат директно влијание врз изложеноста на токсични хемикалии, вклучувајќи го и
видот на хемикалиите што се среќаваат и степенот и зачестеноста на таквата изложеност. Ис-
товремено, биолошките фактори, а пред сè големината и физиолошките разлики меѓу жените
и мажите и помеѓу возрасните и децата исто така влијаат на подложноста да се наруши здрав-
јето при изложеност на токсични хемикалии.

Неколку фактори, вклучувајќи ги и разликите во професионалните ангажмани и улоги, до-
машните задолженија, и биолошката чувствителност/подложност, влијаат врз родовите разлики
при изложеност на токсични хемикалии и нивното влијание врз здравјето.

Жените може да се најдат во поголем ризик од опасните состојки и хемикалии што се содр-
жат во средствата за чистење, професионалната козметика и производите за лична нега, или
пак што се користат за преработка на текстил. Во здравствениот сектор, жените се мнозинство
меѓу вработените (на пр., медицински сестри, вработените во аптеки и сл.), со што се зголему-
ваат можностите за нивна изложеноста на хемиски агенси што се користат во медицинските
процедури. Голем број на хемиски производи или производи што содржат концентрации на ток-
сични хемикалии се користат во домаќинството за чистење (на пр., средствата за перење и чис-
тење), за лична нега (на пр., козметика и лични производи, како што се сапуни, креми, шампони),
и за контрола на штетниците (на пр., отрови за стаорци, инсектициди што се користат во гра-
дини и др.). Бидејќи жените и девојките се тие што ја преземаат одговорноста за чистењето и
за водење на домаќинството, тие и се со поголема веројатност изложени на токсичните хеми-
калии што се содржат во средствата за чистење, во инсектицидите и сл. Жените и девојките,
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исто така, по правило користат и повеќе козметика и производи за лична нега одошто мажите,
па оттука е и поголема веројатноста да се изложат на некоја опасна состојка или на заситеност
од такви производи.

Иако за изложеноста на жива е познато дека се јавува преку загадување на атмосферата,
земјоделските површини и водотеците, преку боите, или преку отпадот од производите, по-
малку познат но подеднакво важен извор на изложување за жените е преку употреба на коз-
метички производи. Кај голем број креми за лице за кои се вели дека имаат својство да ја
обелеат кожата е пронајдено дека содржат состојки со жива. Бидејќи нивото на овие состојки
може да биде помало од законски пропишаните граници, истите не мора да бидат декларирани
на етикетите од козметичките производи, но сепак, може да имаат штетно дејство врз жените,
од помали проблеми како што се осипи на кожата, па сè до посериозни последици, како што е
оштетување на мозокот, на нервниот систем, на бубрезите и на неродените деца.

Во следнава табела се прикажани конкретни примери на употреба на производи што содр-
жат жива / извори на изложеност и на ефектот што го имаат по здравјето.

Табела 6: Примери на употреба на производи што содржат жива / извори на изложе-
ност и на ефектот што го имаат по здравјето.

Често пати родово се различни и степенот и видот на хемиската изложеност на работното
место бидејќи жените и мажите, по правило, работат на различни задачи. Зависно од општест-
вените прилики во одредени заедници, мажите може да бидат подложни на поголем ризик од
изложување на токсични хемикалии, на пример во занаетчиското рударство на злато (како што
се токсичните пареи на жива што се ослободуваат кога златото се вади од рудата), во штавил-
ници и во механички работилници (преку изложување на токсични растворувачи што се испуш-
таат од боите).

Жените обично се релативно повеќе физиолошки подложни на влијанието на изложеноста
на токсичните хемикалии, особено во однос на репродуктивните циклуси. Во одредени стадиуми
од своите животи, како што се бременост, лактација, менопауза, телата на жените минуваат
низ нагли физиолошки промени поради кои стануваат повеќе ранливи кон здравствени нару-
шувања како последица на токсични хемикалии. Изложеноста на жените на пестициди може
да биде причинител за спонтани абортуси, предвремено пораѓање, новороденчиња со малфор-

СУПСТАНЦА УПОТРЕБА И ИЗВОР НА ИЗЛОЖЕНОСТ СО КОЕ ШТЕТНО ДЕЈСТВО ПО
ЗДРАВЈЕТО СО ДОВЕДУВА ВО ВРСКА

Жива 

Козметичка употреба: Креми и сапуни за осветлување на
кожата, шминка за очи и средства за отстранување на
шминката за очи (фенилни соли на жива).

___________________________

Индустриска, медицинска и употреба во домаќинства:
Занаетчиско рударство на злато од помал обем;
производство на хлор и каустична сода; изработка на
батерии, светилки, прекинувачи, термометри, забни
амалгамски пломби

Изложеност: Метил жива кај риби (особено риби грабливци),
вдишување на живини испарување, внос преку кожа

Осип на кожата, оштетување на
нервниот систем и на бубрезите.
Детето во развој е повеќе подложно
одошто возрасните.

Испарувањата на метил жива и жива
се невротоксични, веројатно и
канцероген.

________________________

Метална жива и соединенија на
неорганска жива се нефротоксични.
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мации, како и мала телесна тежина на новороденчињата (СЗО, 2004). Значителен дел (до 33%)
од хемиското оптоварување на жената може да се пренесе и на нејзиното бебе за време на гес-
тацијата (преку плацентата) како и за време на доењето. Освен тоа, поради своите посебни ре-
продуктивни улоги, жените се биолошки изградени така што да носат поголеми резерви од
масно ткиво низ сите животни стадиуми, поради што, општо земено во споредба со мажите, се
повеќе ранливи на хемикалии растворливи во масти (како што се неразградливите органски
загадувачи) коишто се биоакумулираат во масните ткива.

Родовата анализа помага подобро да се разберат начините на кои контаминантите во жи-
вотната средина може да предизвикаат различен биолошки ризици за жените и за мажите, и
да се сфати критичната потреба да се препознае женската и машката ранливост во однос на
еколошките планирања и политики.

Изложеноста на жива претставува здравствен ризик за секого, но повеќе делува врз жените,
бидеји женските тела обично содржат повеќе масти од машките. Со оглед на фактот дека жи-
вата се прилепува на мастите и се акумулира со текот на времето, просечната жена апсорбира
многу поголеми количества на жива во својот животен век и трпи далеку поголемо влијание
дури и од едно поединечно изложување на жива одошто просечниот маж, Загадувањето со
жива не само што влијае врз самите жени, туку и акумулираната жива може да се пренесе на
децата, како на фетусот во матката така и на новороденчињата при доењето. 

Родовата еднаквост во Македонија е загарантирана со уставот и е вклучена во сите реле-
вантни закони. Во текот на 1990-тите, напредокот во однос на родовата еднаквост главно се
одвиваше во областа на економски и социјални права. Во 1997 година беше основано Одделе-
нието за унапредување на полова рамноправност, а во 1999 година беше донесен и првиот На-
ционален план за полова рамноправност (Европска Комисија 2011: 3). Покрај тоа, земјата има
направено и голем исчекор во однос на родовата еднаквост и со донесување на Законот за ед-
накви можности за жените и мажите. Родовата еднаквост во земјата се поттикнува и преку
процесот на приближување на македонското законодавство со правото на ЕУ, особено во до-
менот на работни односи, каде што Македонија ја вгради директивата за еднакви плати и за
еднаков третман на жените и мажите на работното место (Закон за работни односи, Сл. весник,
бр. 62, 28 јули 2005, ЦРПМ 2008). Обновен Национален акциски план за родова еднаквост беше
донесен во мај 2007 година, при што во извесен дел беше изработен и на основа на Законот за
еднакви можности (Европска Комисија 2011: 4). Што се однесува до меѓународните родови за-
ложби – Македонија е земја потписничка на Пекиншката платформа и акциски план, кои пре-
тставуваат стратегиски документи усвоени од страна на Меѓународната конференција на
жените во Пекинг во 1995 година. Понатаму, Конвенцијата за елиминација на сите форми на
дискриминација (КЕДВЖ) влезе во сила во 1991 година, после што беше ратификуван и нејзи-
ниот Факултативен протокол. Со ратификувањето на Факултативниот протокол, земјата ја при-
зна надлежноста на Комитетот на КЕДВЖ со што им овозможи на своите граѓани да се обратат
до Комитетот во случај на прекршување на нивните права загарантирани со Конвенцијата. Пок-
рај тоа, Македонија ја ратификуваше и Европската конвенција за заштита на човековите права
и темелните слободи. Оттука, преработката на Националниот план за имплементација на родово
чувствителен начин е во согласност со севкупните национални планови и приоритети кои се
донесуваат на родовата еднаквост.

Според последните проценки на населението (за 2016 година), вкупното население во Ре-
публика Македонија брои 2.073.702 жители. Родовата структура покажува приближно еднаква
застапеност и на двата пола (49,9% жени и 50,1% мажи).
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Стапката на вработеност на жените во Република Македонија во 2016 година изнесу-
ваше 33,8%, што е значително пониско од стапката на вработеност од 52,3% кај мажите.
Стапката на работоспособно население кај жените изнесуваше 43,8%, што е прилично
ниско, додека пак кај мажите се бележи значително повисока стапка на работоспособно
население, од 69,2%.

Вработени лица според сектори на дејност и пол за 2016 се прикажани во Табела 7

Табела 7: Вработени лица според сектори на дејност и пол, 2016 

Најголем дел од жените во Република Македонија се вработени во текстилната и прехран-
бената индустрија, додека, пак, мажите се вработени во рударството, градежништвото и енер-
гетиката.

СЕКТОРИ ЖЕНИ (%) МАЖИ (%)

Производство 45,7 54,3

Снабдување со струја и гас, топлификација, климатизација 16,1 83,9

Стручни научни и технички дејности 45,4 54,5

Административни и помошни услужни дејности 33,5 66,5

Здравствени и социјални дејности 75,5 24,5
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7. СВЕСТА/РАЗБИРАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ
И НА ЈАВНОСТА; МОЖНОСТИ ЗА ОБУКА И 
ЕДУКАЦИЈА НА ЦЕЛНИТЕ ГРУПИ И ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ

7.1 Идентификација на релевантните чинители и нивниот 
ангажман во однос на барањата во Минамата конвенцијата

Со цел да се осмисли соодветен процес за ангажирање на засегнатите чинители, МЖСПП
треба да има јасно разбирање за тоа кои се релевантните чинители и како и зошто би се анга-
жирале. Анализата на засегнатите чинители може да помогне да се идентификуваат: интере-
сите на сите чините ликои може да бидат засегнати од ослободувањето на жива, клучните
сектори/луѓе за споделување на информации, за планирање на комуникацијата и стратегијата
за управување со засегнатите чинители, начините да се намали негативното влијание врз здрав-
јето на луѓето, особено на ранливите групи. 

Првата фаза во анализата е да се идентификува кои се релевантните засегнати чинители
во однос на барањата од Минамата конвенцијата. Наредниот чекор е да се разбере како може
да се ангажираат сите релевантни чинители со цел да се подобри начинот на кој комуницираат
меѓу себе така што ќе се дадат релевантни информации. Постојат повеќе клучни чинители во
однос на одредбите од Минамата конвенцијата, кои беа идентификувани според своите улоги
и одговорности во процесот на употреба, ослободување, регулирање, мониторинг и други фун-
кции наведени во конвенцијата. 

Следниве групи на чинители беа идентификувани како релевантни за барањата од
Минамата конвенцијата: 

• Национални институции

• Индустријата 

• Мало и средно производство / услужни дејности 

• Локални и регионални власти

• Мултинационални организации / граѓанско општество и медиумите

• Меѓународни финансиски институции / меѓународни организации

• Потрошувачи / општата јавност.

Релевантните засегнати страни во Република Македонија поврзани со процесот на посте-
пено напуштање на употребата на живата се прикажани во Табела 8.
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Табела 8: Релевантни засегнати страни во Република Македонија

 НАЦИОНАЛНИ
ИНСТИТУЦИИ

ВЛАДА НА РМ:

Министерство за животна средина и просторно планирање 

Македонски информативен центар за животната средина (МИЦЖС) 

Сектор за индустриско загадување и управување со ризик:

Одделение за хемикалии и индустриски несреќи 

Одделение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 

Сектор за управување со отпадот

Национален надзорен комитет за хемикалии и отпад

Министерство за здравство

Сектор за хемикалии 

Институт за јавно здравје

Агенција за лекови

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) 

Фитосанитарна управа

Министерство за економија 

Сектор за минерални ресурси 

Сектор за енергетика 

Сектор за индустриска и инвестициска политика

Министерство за надворешни работи

Директорат за мултилатерални односи 

Директорат за економска дипломатија

Министерство за образование

Министерство за финансии

Министерство за труд и социјална политика

Државен инспекторат за животна средина

Државен инспекторат за труд 

Царинска управа

Одделение за царински тарифи, 

Лабораторија, вредности, потекло и ТАРИК 

АКАДЕМСКИ ИНСТИТУЦИИ И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ УСТАНОВИ

Факултет за рударство, геологија и политехника – Штип

Технолошко-металуршки факултет – Скопје

Машински факултет 

Градежен факултет

Медицински факултет

Фармацевтски факултет 

Акредитирани лаборатории

Тела за сертификација

ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Секретаријат за законодавство на РМ

Управа за хидрометеоролошки работи 

Агенција за храна и ветеринарство 

Државен завод за статистика

Центри за цивилна заштита
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ИНДУСТРИЈА

Работниците

Постројки за примарно производство на метал

Екстракција на олово, цинк, бакар и примарно производство на црни метали

Производство на други минерали и материјали со живини нечистотии

Производство на цемент и варовник

Сектор за употреба на горива / енергенси:

Согорување на јаглен во поголеми електрани 

Производство на минерално масло и гас 

Употреба на други фосилни горива 

Производство на електрична и топлинска енергија со биомаса 

Производство на геотермална енергија

Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива

Термометри со жива 

Производство на светилки со жива 

Електрични и електронски прекинувачи, 

контактори и релеи со жива 

Батерии што содржат жива 

Лабораториски хемикалии и 

Опрема што содржи жива

Спалување на отпадот:

Спалување на медицински отпад

Неконтролирано спалување на отпадот

Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води

Контролирани депонии

Диви депонии на комунален отпад 

Системи за отпадни води и нивно пречистување

Производство на рециклирани метали (производство на рециклирани црни метали
(железо и челик)

Идентификувани жаришта

Затворени/запуштени локации за хлороалкално производство 

Наслаги од јаловина/резидуи од екстракција на други обоени метали 

Фармацевтска индустрија

Производство на козметика што содржи жива 

МАЛО И СРЕДНО
ПРОИЗВОДСТВО И
УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ

Собирачи на опасен отпад

Одржувачи на опрема / мерни и контролни уреди

Произведувачи на бои

Рециклирачи на отпадот што содржи Hg

Поседувачи на обновена жива

Забни ординации (примена, употреба и одлагање на забни амалгамни пломби)

Аптеки

Лекарски ординации

ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ВЛАСТИ

ЗЕЛС

Единици на локална самоуправа (84 општини)
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МУЛТИНАЦИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ /
ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 
И МЕДИУМИТЕ

Стопанска комора на РМ

Сојуз на синдикати на РМ

Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на РМ

НВОи

Национални ТВи 

Национални весници 

Национални радио станици

Организација на потрошувачи на РМ

Стоматолошка комора на РМ

МЕЃУНАРОДНИ
ФИНАНСИСКИ
ИНСТИТУЦИИ /
МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

WB - Светска Банка 

EBRD- ЕБОР - Европска банка за обнова и развој

GEF – Глобален еколошки фонд

UN – Обединети Нации

UNECE – Економска комисија на Обединетите Нации за Европа 

UNDP – Програма на Обединетите Нации за развој 

UN Environment – Програма на Обединетите Нации за животна средина

UNIDO – Организација на Обединетите Нации за индустриски развој 

WHO - Светска Здравствена Организација

Секретаријат за Стокхолмската конвенција, Секретаријат за Минамата конвенцијата,
ЕУ

ПОТРОШУВАЧИ/ОПШТАТА
ЈАВНОСТ

Потрошувачи на комерцијални производи што содржат жива

Потрошувачи на храна контаминирана со жива
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Клучни прашања што треба да се дискутираат со релевантните засегнати страни

• Контрола на емисиите на жива од главните извори 

• Оптимизирање на процесите така што да се редуцираат
или елиминираат емисиите и ослободувањата на жива 

• Претставување на најразлични механизми и приоди за
намалување на емисии на жива

• Имплементација на најдобрите расположливи
технологии (БАТ) и најдобрите еколошки практики (БЕП)
заради минимизирање на побарувачката од жива

• Безбедно складирање на металната жива

• Безбедносни прашања во однос на хемикалии

• Влијание на опасен отпад и одржливо управување 

• Премин кон технологии без жива

• Окупационо здравје и безбедност со фокус врз ризиците
од жива

• Специфични мерки за лична заштита од жива

• Изработка на национално законодавство за
контаминираните локации 

• Транспонирање на барањата од Минамата
конвенцијата во националното законодавство 

• Воведување и спроведување на барањата од
Минамата конвенцијата во земјата 

• Градење на институционалните капацитети 

• Изработка на научно засновани здравствени
прирачници 

• Заштита на животната средина 

• Воспоставување на национален инвентар на
емисии од релевантни извори 

• Зголемена свест за влијанието на жива врз
човековото здравје 

• Едукација за безбедно ракување и правилно
употребување на сервисната опрема

• Финансиска поддршка за замена на опремата
што содржи жива и понапредна опрема

• Добри практики во стоматологијата за
намалување на ослободувања на жива од
употребата на денталните амалгами

• Правилно одлагање на производи што
содржат жива

• Идентификација и заштита на ранливото населението
од ризиците од жива

• Намалување на изложеноста на жива

• Производи што содржат жива 

• Поддршка на алтернативите без жива во производите
и процесите

• Подигање на јавната свест за жива

• Партнерства со приватниот сектор за
пристап и здрави алтернативни
технологии 

• Како да се промовира спроведувањето и
усогласеноста со барањата од Минамата
конвенцијата 

• Изработка на прирачни материјали и
едукација на засегнати страни 

• Финансиска поддршка за изработка на
проекти за постепено напуштање на
употребата на живата 

• Финансиска поддршка за индустријата и
малите и средни претпријатија да ја
заменат тековната употреба на жива со
нови материјали и технологии

• Обезбедување на места за правилно
одлагање на производи што содржат
жива

• Дискусии поврзани со важноста на постепеното
напуштање на употребата на жива 

• Размена на најдобрите практики и воведување на
нови начини, инвестиции во технологијата 

• Заеднички проекти со локалните, регионалните и
националните НВОи 

• Социо-здравствени и безбедносни перформанси 

• Добра соработка со различни локални, регионални и
национални медиуми

• Обезбедување на техничка помош, градење на
капацитетите и мобилизација на ресурси 

• Размена на информации со меѓународни НВОи и
експерти во доменот на жива

Индустрија
Национални
институции

Мало и средно
производство /

услужни дејности

Потрошувачи/
Генерална
популација

Меѓународни
финансиски
институции /
организации

Мултинационални
организации /

граѓанско
општество и

медиуми 

Локални и
регионални

власти
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7.2 Улоги и одговорности на клучните засегнати страни

ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ

НАЦИОНАЛНИ 
ИНСТИТУЦИИ

Усвојување и усогласување на националното законодавство со одредбите од
меѓународните договори и европското право за жива; 

Забрани и ограничувања за употреба на хемикалии (жива и други тешки
метали) и производи согласно регулативата REACH;

Издавање дозволи за извоз/увоз на хемикалии;

Мониторинг на емисиите на жива во воздух

Мониторинг на ослободувањето на хемикалии (жива) во животната средина

Мониторинг на медиумите на животната средина (квалитетот на водата,
квалитетот на воздухот, загадување на почвата)

Подготовка на стратегиски документи за управување со хемикалии, нивна
контрола, намалување и елиминирање

Намалување на глобалното ослободување на жива во воздух, вода и почва

Имплементација на националното законодавство за заштита на животната
средина, производство и тргување со хемикалии

Уредување на управувањето со отпадот 

Контрола на извоз/увоз на жива и производи/опрема што содржат жива на
граничните премини на РМ

Уредување на царинските процедури за време на увоз на хемикалии, опрема,
резервни делови и други производи што содржат жива

Поднесување извештај согласно обврската на земјата од Конвенцијата за
далекусежно прекугранично загадување на воздухот (LRTAP)

Контрола на безбедноста на храната

Проверка на јавното здравје

ИНДУСТРИЈА 

Набавка на материјали што содржат жива потребни за производните процеси 

Производство на различни производи или нуспроизводи што содржат жива и
ракување со хемикалии што содржат жива, било како суровина или отпад 

Складирање и одлагање на жива

Работа на производните погони согласно А и Б интегрирани дозволи и
утврдените услови

Водење евиденција за извоз/увоз и складирање на хемикалии што содржат
жива и поднесување извештаи од надлежните органи 

Изнаоѓање решенија да се инвестира во почисти и поефективни техники за
кои не е потребна жива, што ќе доведе до подобрена контрола на
ослободувањето на жива и други загадувачи



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА

71

МАЛО И СРЕДНО 
ПРОИЗВОДСТВО / У
СЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

Управување со опасен отпад (што содржи жива) согласно националното
законодавство

Одржување на опремата / мерните и контролните уреди што содржат жива и
селектирање на опасен отпад

Рециклирање на отпадот што содржи жива

Примена, употреба и одлагање на забни амалгамски пломби од забните
ординации

ЛОКАЛНИ И
РЕГИОНАЛНИ 
ВЛАСТИ

Издавање на Б интегрирани дозволи

Инспекција на постројките со Б интегрирани дозволи

Обезбедување на места за правилно одлагање на производи што содржат
жива

Ефективно и редовно комуницирање со надлежните органи во однос на
спроведување на обврските од Минамата конвенцијата на локално ниво

МУЛТИНАЦИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ / ГРАЃАНСКО
ОПШТЕСТВО И МЕДИУМИТЕ

Обезбедување информации за финансирање на проекти поврзани наменети
за постепено напуштање на употребата на жива

Водење на кампањи за подигање на свеста кај населението во однос на
здравствените ефекти и влијанието врз животната средина од употребата на
жива

Објавување на резултатите од испитувањата на негативното влијание на
живата врз човековото здравје и подигање на јавната свест за важноста од
постепеното напуштање на употребата и замена на живата

Заштита на животната средина и на здравјето и безбедноста на населението
и на работниците во индустријата поврзана со употреба на жива

МЕЃУНАРОДНИ 
ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ /
МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Поддршка на владите да инвестираат во почисти и поефективни техники за
кои не е потребна жива, што ќе доведе до подобрена контрола на
ослободувањето на жива и други загадувачи 

Обезбедување финансиска поддршка и ресурси за обука и подигнување на
јавната свест за важноста од постепеното напуштање на употребата на жива

Потенцијални извори на финансирање за имплементација на активностите за
чистење на 16-те идентификувани контаминирани локации во Република
Македонија (согласно нивните приоритети)

Поддршка на Владата на Република Македонија за имплементација на
Минамата конвенцијата

ПОТРОШУВАЧИ / 
ОПШТАТА ЈАВНОСТ.

Да се информира за негативното влијание и последиците од ослободувањата
на жива по човековото здравје и животната средина

Подигнување на јавната свест за купување на производи без жива

Да се подигне свеста за опасноста од жива од контаминирана храна,
производи и употреба на козметика што содржи жива 
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7.3 Ниво на ангажираност
Соодветните приоди за вклучување на групите на засегнати страни на различните нивоа

на влијание и важност се прикажани на следнава Слика 12. 

Може да се употребат три нивоа на ангажман:

• ИНФОРМИРАЊЕ – Краткорочен или долгорочен однос со засегнатите страни, Инфор-
мирање и едуцирање на засегнатите страни.

• ВКЛУЧУВАЊЕ – Долгорочен однос со засегнатите страни – се земаат предвид и желбите
и проблемите на засегнатите страни.

• СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА – Вклучување на засегнатите страни во донесување на одлуките,
осмислување на алтернативите и изнаоѓање на решенија. Долгорочен однос со засегна-
тите страни, „Ќе го имплементираме она што заеднички ќе го одлучиме“.

Секое ниво има свои цели на учество на засегнатите страни, свои ветувања што им се да-
ваат на засегнатите страни, и релевантни методи и техники на ангажирање на засегнатите
страни.

Слика 15: Ниво на важност на засегнатите страни / нивно влијание врз процесот на
постепеното напуштање на употребата на жива
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7.4 Методи и техники за ангажирање на засегнатите страни
Откако ќе се дефинира нивото на ангажирање на секоја група од засегнатите страни во

процесот на постепеното напуштање на употребата на живата, треба да се применат и соод-
ветните приоди, методи и техники за нивно ангажирање. Тимот усвои добро познати приоди и
техники за вклучување на засегнатите страни со цел да се постигне отворено и транспарентно
вклучување на засегнатите страни.

Применетите методи и техники се прикажани во табелата подолу.

Табела 9: Методи и техники за ангажирање на засегнатите страни

НИВО НА
АНГАЖИРАНОСТ ЦЕЛ НА АНГАЖИРАЊЕТО КОМУНИКАЦИЈА ПРИОД/ МЕТОД/ ТЕХНИКА НА ВКЛУЧУВАЊЕ

ИНФОРМИРАЊЕ

Да се информираат 
и едуцираат засегнатите
страни во однос 
на ризиците по 
човековото здравје од
употребата и
ослободувањето на
жива и да се
преземат мерки на
претпазливост 

Еднонасочна, без
покана да
одговорат

Линк до веб страницата на Министерството
за животна средина и просторно планирање /
Канцеларија за POPs
(http://pops.org.mk/main_mak.html)

Официјален настан „Недела на постепеното
напуштање на употребата на жива “

Соопштение за јавноста / медиумска
покриеност 

Информативни средби

Дистрибуција на промотивен материјал
(брошури, летоци и сл.)

ВКЛУЧУВАЊЕ

Да се работи заедно 
со групите на
засегнатите страни во
текот на процесот со цел
да 
поведе сметка да се
разберат и земат 
предвид и нивните 
желби и проблеми

Двонасочно или
повеќенасочно
ангажирање

Основање на советодавно тело (со учеството
на членови од различните засегнати страни)

Редовни советодавни состаноци

Технички состаноци

Средби со различни фокусни групи

Работилници

Партнерства

Иницијативи со повеќе засегнати страни

Писмо на покана за соработка

ОСНАЖУВАЊЕ

Да се донесат одлуки, 
да се осмислат
алтернативи и да 
се изнајдат 
најсоодветните 
решенија

Одлуките им се
делегираат на
засегнатите
страни

Состаноци на Управниот одбор

Двонасочно или
повеќенасочно
ангажирање:

Технички состаноци 

Заедничко учење,
одлучување и
делување

Изработка на Национален акциски план за
постепеното напуштање на употребата на
жива

Детална анализа на постојната состојба со
живата (концентрации во воздух, вода, почва,
храна, луѓето)
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7.5 Подигање на јавната свест и едукација
Земајќи ги во предвид ефектите на жива и соединенијата на жива врз здравјето на луѓето

и животната средина, потребно е да се подигне заинтересираноста и свеста на јавноста и на
работниците преку нивно вклучување во процесот на постепеното елиминирање на жива.

Надлежниот орган (МЖСПП) треба да обезбеди едукација, обука и подигање на јавната
свест за ефектите од изложеноста на жива и соединенијата на жива врз човековото здравје и
животната средина во соработка со релевантните владини и невладини организации.

Што се однесува до недостатокот на податоци на национално ниво во однос на прашања
поврзани со жива, би можело да биде релевантно да се подготви Стратегија за комуникација
за различните идентификувани групи на засегнати страни. Секоја од стратегиите ќе треба да
содржи: дефинирана фокусна група, клучни прашања што треба да се дискутираат со иденти-
фикуваните засегнати страни, методи и техники на комуникација, финансиски ресурси за им-
плементација на стратегијата, потребните човечки ресурси и придобивките за населението.

а) Подигање на јавната свест кај потрошувачите / општата јавност
Целта на оваа кампања е да се подигне јавната свест за жива и соединенијата на жива,

особено бидејќи нема достаточни податоци за потенцијалните ризици и влијанија од изложе-
носта, како и заштитата на човековото здравје и животната средина од ризиците кои произле-
гуваат од неправилната употреба, управување и ослободување на жива. Многу е важно
населението да се освести за присуството на жива и нејзиното влијание, како и за тоа што треба
да се направи за да се избегне изложеноста на жива и соединенијата на жива. 

Во рамките на оваа кампања ќе се организираат и јавни настани за информирање на пот-
рошувачите за штетните ефекти на жива по човековото здравје и животната средина, при што
ќе се нагласи кои производи се со жива и кои се можни алтернативите за нејзина замена. Над-
лежниот орган ќе подготви информативен пакет материјали (летоци, брошури, информации на
веб страницата на МЖСПП и на другите релевантни институции и др.) што ќе се дистрибуираат
на работилниците со јавноста со цел да им се подигне свеста за жива. 

Имплементацијата на проекти за подигнување на јавната свест за ризици од изложеност
на жива со НВО и други заинтересирани здруженија ќе резултира со изработка на различни
студии:

- Студија за оцена на ризикот од жива

- Стратегија за комуникација за постепено елиминирање на жива

- Студија за алтернативни производи и процеси наместо жива 

Во рамките на кампањата за подигнување на јавната свест ќе се изработат и неколку ле-
тоци за жива:

I. „Живата околу нас“ со информации за производи што содржат жива, а кои може да се
идентификуваат околу нас: светилки со жива, батерии, термометри, прекинувачи и
релеи, и препораки за алтернативите за секој од овие производи и нивното одлагање
кога ќе станат отпад.

II. „Влијание по здравјето на различните извори на жива“ ќе содржи општи информации за
влијанието на жива врз здравјето и главните извори на контаминација на човековото
тело (риба, забни амалгамни пломби, храна и др.).
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b) Обуки и едукативни кампањи за индустрискиот сектор
Обуките и едукативните кампањи за клучните индустриски сектори на национално ниво

треба да се фокусираат на следниве прашања: здравјето на работниците (безбедност и здравје
при работа) и влијанието на жива врз животната средина, правилното одлагање на производи
што содржат жива, хемиска безбедност, влијанието на опасен отпад и одржливо управување,
здравје и безбедност при работа со фокус врз ризиците од жива, задолжителна употреба на
специфична опрема за лична заштита од жива, финансиски импликации од замената на пос-
тојната опрема и сл.

Различните индустриски сектори ќе се обучат за тоа како да поднесуваат извештаи за упот-
реба и складирање на жива, кои параметри треба да се земат предвид во извештајот, потенци-
јални емисии на жива во животната средина, пренос на меѓународни искуства од други земји
кои ги исполниле обврските кои произлегуваат од барањата од Минамата конвенцијата, и во-
ведување на технологии без жива.

c) Обуки и едукативни кампањи за малото и средно производство / услужни дејности
Исто колку што е важен и индустрискиот сектор, и малите и средни претпријатија за про-

изводство и услужни дејности се многу важна група на засегнати страни во однос на жива по-
ради директниот контакт на засегнатите страни со живата и можноста за нејзино испуштање
во животната средина и загрозување на здравјето како на работниците така и на поширокото
население. Главната цел на кампањата за подигнување на јавната свест на оваа група ќе биде
важноста од постепеното напуштање на употребата на жива во производите и елиминирање
на ослободувањата за време на животниот циклус на производите преку еколошки здраво про-
изводство, превоз, складирање и одлагање. 

Овие засегнати страни треба да се едуцираат за влијанието на жива врз човековото здравје
и животната средина, за безбедното ракување и правилната употреба на опремата што содржи
жива, за производите што содржат жива, ракување и складирање на токовите отпад што содр-
жат жива (особено со нагласок на дивите собирачи на отпад), алтернативни без жива за секој
потсектор поединечни; употреба на економични и клинички ефективни алтернативни без жива
за поправка на заби (наместо употребата на амалгам), здраво управување на стоматолошкиот
отпад и сл.

d) Претставување на проектните активностите пред меѓународните финансиски
институции

Целта е да се обезбеди финансиска поддршка за националните институции за имплемен-
тација и усогласување со одредбите од Минамата конвенцијата и изработка на проекти за пос-
тепеното напуштање на употребата на жива.

Обезбедување стимулации од меѓународните финансиски институции / организации за под-
дршка на малите и средните претпријатија и индустрискиот сектор при замената на тековната
употреба на жива со нови алтернативни материјали и технологии.

e) Кампањи за подигнување на јавната свест за мултинационални организации /
граѓанско општество и медиумите

Подготовка на Стратегијата за комуникација со мултинационалните организации / граѓан-
ското општеството и медиумите ќе придонесе за сеопфатна комуникација со овие засегнати
страни, при што ќе се дефинираат клучните прашања што треба да се разговараат, техниките



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНИЦИЈАЛНАТА ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА

76

и каналите на комуникација, финансиските ресурси и придобивките за засегнатите страни. 

Ќе се реализираат различни проекти како резултат на соработката со различните мулти-
национални организации и НВОи од земјата и од странство. Главниот фокус ќе се стави врз
размената на информации со експертите од областа на живата и нејзиното постепено напуш-
тање/елиминирање од употреба. 

Градење на капацитетите, техничка помош и трансфер на технологии

Градењето на капацитетите, техничката помош и трансферот на технологии ќе се оствари
преку национална соработка и мултилатерални средства, како и преку партнерства, вклучи-
телно и партнерства со приватниот сектор.

Градењето на капацитетите, техничката помош и трансферот на технологии е посебно на-
менето за националните институции и локалните и регионалните власти во однос на: правните
аспекти, институционалните аспекти, аспекти на спроведување на законите и партнерства, како
и за индустријата и малите и средните претпријатија за производство и услужни дејности како
најважен производен сектор кој работи со жива или произведува производи што содржат жива. 

c) Градење на капацитетите, техничка помош и трансфер на технологии за националните
институции

Националните институции како група на засегнати страни се главните носители на импле-
ментацијата на барањата од Минамата конвенцијата и транспонирањето во националното за-
конодавство, па затоа ќе треба да се осмислат и одржат одредени специфични обуки и
работилници за градење на капацитетите како и настани и работилниците за жива. Најдобриот
приод е да се покрене Програма за градење на капацитетите „Намалување на живата“. Оваа
Програма ќе содржи правни аспекти, институционални аспекти, аспекти на спроведување на
законите, како и ангажирање на засегнатите страни (партнерства).

Правните аспекти (релевантни за МЖСПП, Министерство за здравство, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за финансии, Секретаријат за зако-
нодавство на РМ) ќе содржат: Анализа на недостатоци, транспонирање на законодавството со
меѓународни искуства од другите земји, соработка со Секретаријатот заради поддршка во
транспонирањето на законодавството, студиски посети на претставниците на министерствата
на други земји заради размена на информации за законодавството.

Институционалните аспекти ќе содржат: работилници за јакнење на капацитетите на ад-
министрацијата, организирање на работилниците за BAT (најдобри расположливи технологии)
и BEP (најдобри еколошки практики) во индустријата, што ќе резултира со изработка на студија,
вклучувајќи ги и BAT и BEP за релевантните индустриски сектори во РМ, партнерство со Сек-
ретаријатот на Минамата конвенцијата за финансиска и техничка поддршка на индустријата. 

Аспекти на спроведување на законите: зајакнување на капацитетите на Државниот инспек-
торат за животна средина, Агенцијата за храна и ветеринарство, Царинската управа, Државниот
инспекторат за труд) во однос на ослободувањата на жива во животната средина, влијанието
врз човековото здравје и храната, како и редовна имплементација на националното законо-
давство.

Аспекти на ангажирање/партнерства со засегнатите страни: основање на партнерства со
други релевантни институции од другите земји заради размена на искуства за транспонирање
на барањата од конвенцијата; заеднички проекти за постепеното напуштање на употребата на
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живата со други релевантни владини и невладини организации од земјата и од странство. 

b) Градење на капацитетите и техничка помош на локалните и регионалните власти
Локалните и регионалните власти се исто така главна група на засегнати страни кои имаат

потреба од институционално градење на капацитетите преку организирање на обуки / работил-
ници поврзани со жива и негативните влијанија по здравјето и животната средина.

Исто така и капацитетите на инспекторатите на локално ниво треба да се зајакнат во однос
на ослободувања на жива во животната средина, како и редовна имплементација на национал-
ното законодавство и транспонирањето на барањата од Конвенцијата на локално и регионално
ниво и имплементација на BAT/ BEP во индустријата на локално ниво (што е регулирано со из-
давање на Б интегрирани дозволи). 

Капацитетите на локалните и регионалните власти треба да се зајакнат преку теренски по-
сети во други земји со поголеми знаења за жива и размена на искуства и техничка помош.

Обезбедувањето на финансиската поддршка за локалните и регионалните власти е неоп-
ходно со цел да може да набават средства за правилно одлагање на производи што содржат
жива во рамките на одделните општини.

a) Градење на капацитетите, техничка помош и трансфер на технологии во индустријата
и малото и средно производство / услужни дејности

Градењето на капацитетите во индустрискиот сектор и малото и средно производство / ус-
лужни дејности е многу важно со цел да се постигне усогласеност со прописите за жива после
транспонирањето на барањата од Конвенцијата. 

Исто така, од суштинска важност е и размената на искуства и техничката помош од други
земји за преминување кон технологии без жива за секој од потсекторите. Неопходни се прак-
тичните искуства за целиот процес на постепеното напуштање на употребата на жива од про-
цесите и производите.

Обезбедувањето на финансиската поддршка (кредитни линии) од националните институции
/ меѓународните финансиски институции за индустрискиот сектор заради замена на техноло-
гиите што користат жива со алтернативни технологии без жива, како и имплементација на BAT
и BEP за минимизирање на потребите од жива.

Што се однесува до здравствените аспекти на работниците и населението, градењето на
капацитетите треба да се обезбеди и за здравствените установи, стоматолошките ординации,
и аптеките заради правилно ракување со производи и опрема што содржат жива и заради
здраво управување со медицински отпад. Исто така, неопходно е и зајакнување на нивните ка-
пацитетите во смислам на обучување на професионалците во однос на алтернативни техноло-
гии и материјали што може да се користат наместо жива и производи што содржат жива и
најдобрите практики на управување. Воспоставувањето на добрата соработка со СЗО заради
размена на информации во однос на здравствените проблематики (намалување на употребата
на жива; преминување на термометри и сфигмоманометри без жива во здравството; имплемен-
тација на безбедно ракување, употреба и одлагање на производи и отпадот што содржат жива;
промовирање на употребата на чисти извори на енергија кои не зависат од согорување на јаглен
и др.). 
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8.0 КЛУЧНИ ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ – 
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ЖИВА
– ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЗДРАВОТО 
УПРАВУВАЊЕ СО ХЕМИКАЛИИ ВО 
НАЦИОНАЛНИОТ, РЕГИОНАЛНИОТ ИЛИ
СЕКТОРСКИОТ РАЗВОЈ

Со цел да се дефинираат клучните приоритетни сектори, треба да се земат предвид не-
колку аспекти. Една од главните водилки за идентификација на клучните приоритетни сектори
е инвентарот на жива и идентификуваните емисии и ресурси.

Резултатите од инвентарот на ослободувања на жива покажуваат дека вкупното живино
ослободување во земјата во 2013 година изнесувало 3.282,77 kg. Најзначајната категорија во
овој инвентар е „Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“. Овој извор придонел
со 45% од вкупните ослободувања на жива или 1.476,8 kg Hg/г. Вториот најзначаен извор на ос-
лободувања na во земјата е „Спалување и согорување на отпадот“ со вкупно ослободување на
жива од 382,90 kg Hg/г (12%), потоа следат „Екстракција и употреба на горива / енергенси“ и
„Производство на рециклирани метали“ со ослободување од 343,83 kg Hg/г (10%) и 299,91 kg
Hg/г (9%) соодветно. Па така, главниот излез на ослободената жива од сите категории и потка-
тегории на извори е во воздухот, со вкупно количество од 1.225,34 kg Hg/г (37,3%), потоа следат
почвата и водата со 977,79 kg Hg/г (29,8%) и 488,92 kg Hg/г (14,9%).

Имајќи го предвид погоре кажаното, клучните индустриски сектори може да се подредат
според проценетите/измерените емисии/ослободувања во дефинираните медиуми:

Категорија на
извор

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва

Нуспро -
изво   ди

и не -
чисто -

тии

Кому -
нален
отпад

Секторс
ки

специф
ично

постапу
вање /
одлага

ње

Вкупно
ослобо -
дувања
според

катего рија
на извор

Процент
од

вкупното
ослобо -
дување

*3 *4

Депонирање на отпад и
пречистување на
отпадни води 326,45 849,71 3.319,74 0,00 36,61 24,66 4.557,16 45%

Спалување и согорување
на отпад 382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,90 12%

Екстракција и употреба
на горива / енергенси 218,06 0,00 0,00 0,00 0,00 125,76 343,83 10%

Производство на
рециклирани метали 98,97 0,00 101,97 0,00 98,97 0,00 299,91 9%

Производи за широка
потрошувачка со
намерна употреба на
жива (цел животен
циклус) 24,41 47,47 7,64 0,00 193,41 0,00 272,93 8%
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Во погорната табела се прикажани неколку сектори кои значително придонесуваат за за-
гадување на животната средина со емисии и ослободувања на жива, почнувајќи од постапува-
њето со отпадот како главна категорија на извор, преку производство на метал, па сè до
гробиштата како последна категорија. 

Мора да се земе предвид и идентификацијата на релевантните засегнати страни, почну-
вајќи од директно изложените професионалци па сè до општата јавност, сосе нивните улоги и
одговорности, што практично ќе помогне во дефинирањето на клучните приоритетни сектори.

Но, не е само индустријата, туку и другите деловни сектори учествуваат во предизвикува-
њето и справувањето со живата и загадувањето со жива. Клучните сектори може да се поделат
во неколку групи, и тоа:

• Националната институционална поставеност (национални установи, локални и
регионални власти) 

• Деловниот сектор (индустрија, мало и средно производство, услужни дејности) 

• Општата јавност (НВОи, потрошувачи / општото население, граѓанското општество,
медиумите)

• Меѓународната поддршка (мултинационални организации, меѓународни финансиски
институции / меѓународни организации)

Категорија на
извор

Пресметан излез на Hg, kg/г

Воздух Вода Почва

Нуспро -
изво   ди

и не -
чисто -

тии

Кому -
нален
отпад

Секторс
ки

специф
ично

постапу
вање /
одлага

ње

Вкупно
ослобо -
дувања
според

катего рија
на извор

Процент
од

вкупното
ослобо -
дување

*3 *4

Друга намерна употреба
во производи / процеси
*2 1,16 121,65 10,92 8,19 49,40 44,16 235,47 7%

Друга намерна употреба
во производи / процеси
*2 1,16 121,65 10,92 8,19 49,40 44,16 235,47 7%

Производство на други
минерали и материјали
со живини нечистотии *1 116,64 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 120,46 4%

Примарно (девствено)
производство на метал 56,75 1,05 38,93 0,00 0,00 5,74 102,46 3%

Крематориуми и
гробишта 0,00 0,00 48,02 0,00 0,00 0,00 48,02 1%

ЗБИР НА
КВАНТИФИЦИРАНИТЕ
ОСЛОБОДУВАЊА *3 *4 1.225,34 488,92 977,79 12,01 378,39 200,32 3.282,77 100%
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Претставниците на споменатите сектори активно учествуваа во процесот на изработка на
иницијалната оцена на состојбата со жива во Република Македонија и отворија неколку пра-
шања поврзани со управување и елиминирање на жива. Ги дефинираа општите чекори и пре-
пораки кои понатаму треба да се разработат и да се земат предвид во идните национални акции
за управување со жива.

• Владата треба да мобилизира и додели средства за понатамошни подобрувања во насока
на намалување и елиминирање на емисиите и ослободувањата.

• Владата треба да се заложи за воспоставување на систем на инвентар и да изработи де-
тален инвентар после ратификацијата.

• Да се подобрат капацитетите за мониторинг и известување за жива ви различните ме-
диуми.

• Постои потреба од меѓуминистерска соработка за контрола на увозот на производи со
жива. 

• Да се изградат капацитетите и да се зајакнат институциите за здраво управување со от-
падот, којшто е главната категорија на извор според резултатите од Националниот ин-
вентар на ослободувања на жива. 

• Да се изработи план за вклучување на засегнатите страни, вклучувајќи го и општото на-
селение.

Со примена на погоре наведените препораки, овие сектори и нивните соодветни засегнати
страни ќе треба да преземат конкретни чекори и мерки во насока на здраво управување со
жива и намалување/елиминирање на загадувањето со жива. Во таа насока, во секој од секто-
рите може да се преземат по неколку фокусни активности како приоритети, со цел да се олесни
и подобри управувањето со жива во земјата. Оттука, акцентот се става врз неколку теми за
дискусија:

1. Националната институционална поставеност (национални установи, локални и регионални
власти):

○ Изработка на национално законодавство за контаминираните локации;

○ Транспонирање на барањата од Минамата конвенцијата во националното законодавство; 

○ Воведување и спроведување на барањата од Минамата конвенцијата во земјата;

○ Градење на институционалните капацитети;

○ Изработка на научно засновани здравствени прирачници;

○ Заштита на животната средина;

○ Воспоставување на национален инвентар на емисии од релевантни извори;

○ Достапност и квалитет на информации за жива;

○ Здравје и безбедност на работниците / целото население;

○ Инспекции и мерења на лице место;
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○ Одржлива употреба на природните ресурси;

○ Одговорност;

○ Научни испитувања;

○ Поставување на национални цели и употреба на националните планови за имплемента-
ција за да се донесат акциски планови за управување со емисиите;

○ Воведување на здраво управување на отпадот што содржи жива;

○ Превенција, дијагноза, третман и мониторинг на здравствените ризици;

○ Програми за окупационо изложување на жива и соединенија на жива; и

○ Воведување на законски рамки коишто ќе го промовираат преминот кон производи без
жива.

2. Деловниот сектор (индустрија, мало и средно производство, услужни дејности): 

○ Контрола на емисиите на жива од главните извори;

○ Оптимизирање на процесите така што да се намалат или елиминираат емисии и ослобо-
дувања на жива; 

○ Претставување на најразлични механизми и приоди за намалување на емисиите на жива;

○ Спроведување на најдобри достапни техники (BAT) и најдобри еколошки практики (BEP)
за минимизирање на побарувачката од жива; 

○ Безбедно складирање на металната жива;

○ Безбедносни прашања во однос на хемикалии;

○ Влијание на опасен отпад и одржливо управување;

○ Премин кон технологии без жива;

○ Окупационо здравје и безбедност со фокус врз ризиците од жива;

○ Специфична лична опрема за заштита од жива;

○ Зголемена свест за влијанието на жива врз човековото здравје;

○ Едукација за безбедно ракување и правилно употребување на сервисната опрема;

○ Финансиска поддршка за замена на опремата што содржи жива и понапредна опрема;

○ Добри практики во стоматологијата за намалување на ослободувања на жива при упот-
ребата на амалгами или нивна замена;

○ Правилно одлагање на производи што содржат жива.

3. Општата јавност (НВОи, потрошувачи / општото население, граѓанското општество,
медиумите):
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○ Идентификација и заштита на ранливото населението од ризиците од жива;

○ Намалување на изложеноста на жива;

○ Производи што содржат жива;

○ Поддршка на алтернативите без жива во производите и процесите;

○ Подигање на јавната свест за жива;

○ Јавни кампањи и едукација; 

○ Намалување на ослободувања на жива при употреба на амалгами во стоматологијата.

4. Меѓународната поддршка (мултинационални организации, меѓународни финансиски инсти-
туции / меѓународни организации)

○ Инвестиции во технологија;

○ Заеднички проекти со локалните, регионалните и националните НВОи;

○ Социо-здравствени и безбедносни перформанси;

○ Добра соработка со различни локални, регионални и национални медиуми;

○ Обезбедување на техничка помош, градење на капацитетите и мобилизирање на ре-
сурси;

○ Размена на информации со меѓународни НВОи со експертиза во доменот на жива;

○ Партнерства со приватниот сектор за пристап и здрави алтернативни технологии;

○ Како да се промовира спроведувањето и усогласеноста со барањата од Минамата кон-
венцијата;

○ Изработка на прирачни материјали и едукација на засегнати страни;

○ Финансиска поддршка за изработка на проекти за постепено напуштање на употребата
на живата; 

○ Финансиска поддршка за индустријата и малите и средни претпријатија да ја заменат
тековната употреба на жива со нови материјали и технологии.

Горе наведените клучни сектори и прелиминарни приоритетни акции треба да се дискути-
раат и усогласат од страна на засегнатите страни во фазата на изработка на Планот за импле-
ментација согласно член 20 од Минамата конвенцијата. Идниот план за имплементација треба
да содржи список на национални приоритети за управување и елиминација на жива, што ќе пре-
тставува основа за изработка на акциски план за управување и постепено напуштање на упот-
ребата на живата.

Со цел да се олесни нормирањето на приоритетите за жива во националното стратегиско
планирање и истите да се интегрираат во здраво управување со хемикалии во националниот
регионалниот или секторскиот развој, беше изработен список на документи за политики кои се
однесуваат на управување со жива: 
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1. Ептиса/ДХИ: Изработка на планови за санација со финансиски услови за елиминација
на индустриските еколошки жаришта, СТУДИЈА НА ИЗВОДЛИВОСТ – Том 1 – Фабрика
ОХИС (2007).

Оваа студија се занимава со контаминираноста на фабриката ОХИС со жива и дава преглед
на Оцената на влијанието на постојната контаминација врз животната средина и техниките
за санација за да се надмине проблемот со жива на контаминираната локација.

2. Деконта/Енакон: Стари еколошки оптоварувања во хемиската индустрија ОХИС,
Скопје, Студија на изводливост за санација на почвата и управување со отпадот кон-
таминиран со жива (2008).

Оваа студија на изводливост предлага и дава оценка на алтернативни мерки за санација
насочени кон намалување и/или елиминирање на ризиците поврзани со постојното жариште
на живина контаминација т.е. објектот на поранешниот погон за електролиза и отпадот кој
ќе настане од планираното демонтирање на поранешниот погон за електролиза.

3. DECONTA/ENACON: Стари еколошки оптоварувања на хемиската индустрија ОХИС,
Скопје, Оцена на ризик (2008).

Оваа студија дава Оцена на потенцијалниот ризик по човековото здравје и животната сре-
дина, вклучувајќи го и ризикот од отпадот што ќе се создаде со планираното демонтирање
на поранешниот погон за електролиза.

4. Национален акциски план за ратификација и имплементација на Протоколот за тешки
метали, Протоколот за POPs и Гетеборшкиот протокол кон Конвенцијата за далеку-
сежно прекугранично загадување на воздухот (2010).

Документот содржи целосен извештај за состојбата во однос на транспонирањето и спро-
ведувањето на Протоколот за тешки метали, како и Акциски план со временски распоред
и надлежни институции за негово спроведување.

5. Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина и Страте-
гијата за водите на Република Македонија (2011).

Овој нацрт-извештај содржи одредени податоци за влијанието на хидроелектричниот сек-
тор врз животната средина. Еден краток дел се однесува и на влијанието на живата, каде
што се вели дека зголемените количества на депозити може да создадат големи коли-
чества на жива, што ќе претставува сериозна закана за рибите.

6. Годишен извештај за обработени податоци за квалитетот на животната средина (2015).

Извештајот содржи и дел за квалитетот на воздухот и емисиите на тешките метали (вклу-
чувајќи ја и живата) во 2014 година. Дадени се изворите на жива и емисиите за 2014 година,
како и влијанието на жива врз населението, флората и фауната.

7. Информативен извештај за инвентарот на Република Македонија за 
периодот 1990-2014.

Извештајот дава инвентар на емисии на жива во воздухот за дадениот период. Покрај тоа,
извештајот ги опишува и трендовите, клучните извори на жива, како и податоците и фак-
торите на емисија коишто се применуваат за пресметка на емисиите на жива.
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8. Национален план за управување со отпадот (2009-2015). 

Во поглавјето за тековната состојба со управувањето на отпадот во Македонија (Постојните
токови на отпад и практики за управување со отпадот) се спомнува и отпадот што содржи
жива како дел од градежништво и уривање / вклучително и ископаната почва од контами-
нираните локации. Покрај тоа, мерките за реализација на планот содржат и дел за санација
на жариштата, при што во предвид се зема и контаминацијата со жива на фабриката ОХИС.
Отпадните батерии и акумулатори кои содржат жива се вклучени во квантитативните цели
за специфичните токови отпадот за период од 6 години.

9. План за управување со отпадот од електрична и електронска опрема (ОЕЕО) во Репуб-
лика Македонија со физибилити студија за периодот 2013-2020.

Планот ги опфаќа повеќето аспекти поврзани со управување на ОЕЕО, вклучувајќи го и
ОЕЕО кој содржи жива: правото на ЕУ и националното законодавство за управување со
ОЕЕО и нивното влијание врз управувањето со ОЕЕО; аспекти за тековното управување со
ОЕЕО (собирање, складирање, рециклирање), национални политики во оваа област; опасни
супстанции што се содржат во ОЕЕО; економската анализа (трошоци за имплементација);
сценарио за создавање на ОЕЕО во периодото 2011-2020; влијанието на управувањето со
ОЕЕО во периодот 2011-2020; политика за управување со ОЕЕО во Република Македонија;
движење на отпадна опрема; трошоци за управување со ОЕЕО.

10. Национален план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија за пе-
риодот 2013-2018.

Планот содржи еден краток дел во рамките на извештајот за состојбата во земјата (импле-
ментација на обврските од меѓународните договори), каде што се содржи информацијата
дека во 2011 година е изработен и почетниот инвентар на тешките метали (вклучувајќи ја
и живата). Инвентарот бил дефиниран во согласност со одредбите од Протоколот за тешки
метали кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот. 

Овој список треба да се надополни за време на изработката на планот за имплементација.
Погоре наведените документи, како и идните, би можеле да се употребат за рангирање на при-
оритетите за жива и интегрирање на здравото управување со хемикалии во националниот, ре-
гионалниот и секторскиот развој во фазата на изработка на планот за имплементација и
неговото спроведување. Претставниците на идентификуваните клучни сектори се запознаени
со постојните документи за политики и истите ќе се вклучат во процесот на нормирање и ин-
тегрирање. Можноста за ажурирање на постојниот национален план за имплементација на
SAICM ќе се искористи за нормирање на прашањето за жива во документот и во генералното
национално управување со хемикалии, вклучувајќи и програма за синергија на Базелската, Ро-
тердамската и Стокхолмската конвенција.
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9. ИДНИ ЧЕКОРИ ЗА РАТИФИКАЦИЈА И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МИНАМАТА 
КОНВЕНЦИЈАТА
Изработката на Извештајот од иницијалната оцена на состојбата со жива во Република Ма-

кедонија всушност претставуваше појдовната основа за ратификација на Минамата конвенци-
јата за жива.

Согласно административните прописи во Македонија, за ратификација на меѓународни до-
говори потребно е да се спроведе посебна постапка.

Оваа постапка предвидува неколку чекори:

1. Надлежниот орган или националниот координатор надлежен за идната имплементација
на договорот (во случајот на Минамата конвенцијата тоа е Министерство за животна средина и
просторно планирање) треба да ѝ се обрати на Владата со информација за намерата да се ра-
тификува одреден меѓународен договор. Информацијата треба да е придружена со официјални
мислења на релевантните институции (обично тоа се институциите вклучени во самата импле-
ментација на договорот).

2. Откако Владата на Република Македонија ќе го усвои договорот, договорот му се доста-
вува на Собранието на Република Македонија на конечна ратификација.

3. Министерството за надворешни работи го депонира извршниот инструмент за ратифи-
кација кај Депозитарот (Генералниот секретаријат на Обединетите Нации).

Извештајот од иницијалната оцена за состојбата со жива во Република Македонија ќе се
искористи како сеопфатна информација што ќе ѝ се презентира на Македонската Влада и на
Македонското Собрание во текот на процесот на ратификација. Извештајот содржи податоци
кои на властите ќе им дадат почетна претстава за присуството на жива и управувањето со жива
во земјата. Извештајот, исто така, ќе информира кои клучни сектори треба да се земат предвид
со особено внимание и кои приоритетни активностите ќе овозможат брзо започнување на им-
плементацијата на Конвенцијата. 

По ратификацијата на Минамата конвенцијата (предвиден период ноември –декември,
2018), Министерство за животна средина и просторно планирање ќе продолжи да работи на из-
работка на Планот за имплементација согласно членот 20 од Минамата конвенцијата. Се пла-
нира да му се пристапи фондот кој е наменет за финансирање на активности поврзани со
спроведување на Минамата конвенцијата наречен Специфична меѓународна програма со пред-
лог за изработка на погоре споменатиот План за имплементација. Планот ќе направи и краток
осврт за состојбите со управувањето со жива во земјата, националните приоритети за управу-
вање и елиминирање на жива и националните акции за управување и елиминирање на жива.
Изработката на Планот ќе трае две години и неговите акции ќе го опфатат периодот 2020-2025.
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 2 став 1(в)

(в)„Најдобри еколошки практики“ значи
примена на најсоодветната комбинација
на мерки и стратегии за контрола на
заштитата на животната средина;

Не Не МЖСПП

Член 2 став 1(г)
„Жива“ значи елементарна жива (Hg(0),
CAS бр. 7439-97-6)

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 2 став 1(д)

„Живино соединение“ значи супстанца
којашто се состои од атоми на жива и
еден или повеќе атоми на други хемиски
елементи кои можат да се разделат на
различни компоненти само со хемиски
реакции

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 2 став 1(ѓ)

„Производ со додаток на жива“ значи
производ или дел на производ кој
содржи намерно додадена жива или
живино соединение

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 2 став 1(е)

„Страна“ значи држава или организација
за регионална економска интеграција
која се согласила да биде обврзана со
оваа Конвенција и за која Конвенцијата
е во сила

/
Не се
транспо -
нира

/
Меѓународн

а
процедура

Член 2 став 1(ж)

„Присутни Страни со право на глас“
значи Страните што се присутни и даваат
позитивен или негативен глас на
состанок на Страните

/
Не се
транспо -
нира

/
Меѓународн

а
процедура

Член 2 став 1(з)
„Примарно ископување на жива“ значи
ископување при кое главниот материјал
што се бара е живата

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
Економија

/

Член 2 став 1(ѕ)

„Организација за регионална економска
интеграција“ значи организација
оформена од суверени држави на даден
регион на којашто нејзините земји-
членки ја пренеле надлежноста во однос
на прашањата што се регулираат со оваа
Конвенција и којашто е соодветно
овластена, во согласност со нејзините
внатрешни постапки, да ја потпише,
ратификува, одобри или да пристапи кон
оваа Конвенција; и

Не
Не се
транспонир
а

/
Меѓународн

а
процедура

Член 2 став 1(и)

„Одобрено користење“ значи користење,
од Страна, на жива и соединенијата на
жива во согласност со оваа Конвенција,
вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на
употребите според членовите 3, 4, 5, 
6 и 7

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/
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Анекс 1 Анализа на недостатоци во регулативата во однос на
управувањето со жива во Република Македонија 

МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

ЦЕЛ

Член 1

Целта на оваа Конвенција е да се заш ти -
тат здравјето на луѓето и животната сре -
дина од антропогените емисии и
ос ло бодувањата на жива и
соединенијата на жива.

Не Не

Министер -
ство за жи -
вот на
сре  ди на и
просторно
планирање
(МЖСПП)

/

ДЕФИНИЦИИ

Член 2 став 1 (а)

За целите на оваа Конвенција:
„Занаетчиски и мали рудници за злато“
значи ископување на злато што го вршат
индивидуални копачи или мали
претпријатија со ограничено капитално
вложување и производство 

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
Економија

/

Член 2 став 1(б

(б) „Најдобри достапни техники“ значи
оние техники кои се најефективни за
спречување, а каде што не е практично
можно, за намалување на емисиите и ос-
лободувањата на жива во воздухот, во-
дата и во почвато и влијанието од
таквите емисии и ослободувања врз жи-
вотната средина во целина, земајќи ги
предвид економските и техничките
аспекти за дадена Страна или даден ка-
пацитет на територијата на таа Страна.
Во овој контекст:

„Најдобри“ значи најефективни во по-
стигнувањето на високо општо ниво на
заштита на животната средина во це-
лина;

„Достапни“ значи, во однос на дадена
Страна или даден капацитет на терито-
ријата на таа Страна, оние техники што
се развиени до степен кој дозволува
примена во релевантниот индустриски
сектор во економски и технички оствар-
ливи услови, имајќи ги предвид трошо-
ците и добивките, без оглед на тоа дали
овие техники се користат или се раз-
виени на територијата на таа Страна, под
услов истите да се пристапни за опера-
торот на капацитетот и одредени од таа
Страна; и „Техники“ значи технологиите
што се користат, оперативните практики
и начините на коишто се инсталациите
проектирани, изградени, одржувани,
управувани и се затвораат;

Закон за животна средина 

(„Службен Весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16), 

член 5 став 1 точка 39

Да МЖСПП /
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 3 став 5(а)

Секоја Страна е должна:
(a) да настојува да идентификува
поединечни резерви на жива и
соединенија на жива кои надминуваат
50 метрички тони, како и извори за
снабдување со жива кои произведуваат
резерви на жива што надминуваат 10
метрички тони годишно, кои се лоцирани
на нејзината територија

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 3 став 5(б)

Секоја Страна е должна:
(б) да презема мерки за да обезбеди,
кога Страната утврдила дека постои
прекумерна количина на жива од
демонтирање на хлоро-алкални
капацитети, таквата жива да се одлага во
согласност со упатствата за еколошки
здраво управување од став 3 (a) на член
11, со примена на постапки кои не
доведуваат до искористување,
рециклирање, обнова, директно
повторно користење или алтернативни
употреби.

Не Не МЖСПП /

Член 3 став 6(а)

6.    Секоја Страна нема да дозволува
извоз на жива освен:  

(a)  во Страна којашто издала писмена
согласност на Страната извозник и
единствено за:

(i)   намена што е дозволена за Страната
увозник според оваа Конвенција; или 

(ii) еколошки здраво времено
складирање утврдено во член 10; или

Закон за хемикалии, (Службен Весник
на Република Македонија“ бр. 145/10,
53/11) Поглавје IX

Делумно

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство 

/

Член 3 став 6(б)

(б) во земја што не е Страна којашто
издала на Страната извозник писмена
согласност, вклучувајќи потврда со која
се покажува дека:

(i)   земјата што не е Страна има
воведено мерки за заштита на здравјето
на луѓето и на животната средина и за
постигнување на согласност со
одредбите на членовите 10 и 11; и

(ii)  таквата жива ќе се користи само за
намени што се дозволени за Страната
според оваа Конвенција или за
еколошки здраво времено складирање
утврдено во член 10.

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 3 став 7

Страна извозник може да користи
генерално известување до
Секретаријатот од страна на Страна
увозник или земја што не е Страна како
писмена согласност што се бара со став
6. Во таквото генерално известување се
утврдени роковите и условите според
коишто Страната увозник или земја што
не е Страна ја дава својата согласност.
Известувањето може да се повлече во
кое било време од таа Страна или земја
што не е Страна. Секретаријатот води
јавен регистар на сите такви
известувања.

Не Не

МЖСПП,
Министер -

ство за
здравство

/
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

ИЗВОРИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЖИВА И ТРГОВИЈА

Член 3 став 1(a)

За целите на овој член:

(a)  Упатувањата на „жива“ ги вклу чува -
ат смесите на жива со други супстанции,
вклу чувајќи легури на жива со кон цен -
тра ција на живата од најмалку 95 % во
тежина; и

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 3 став 1(б)

„ соединенија на жива “ значи жива (I)
хлорид (познато како каломел), жива (II)
оксид, жива (II) сулфат, жива (II) нитрате,
цинабарит и жива сулфид.

Не Не

МЖСПП,
Министер -
ство за
здравство

/

Член 3 став 2(а)

Одредбите на овој член не се
применуваат за:

(a)  Количини на жива и соединенија на
жива наменети за користење во обем на
лабораториски истражувања или како
референтен стандард; или 

Закон за хемикалии („Службен Весник
на Република Македонија“ бр. 145/10,
53/11, 164/2013, 116/2015, 149/2015),
член 6 став 3 точка 1

Делумно

Министер -
ство за
здравство/
(МЗ)

/

Член 3 став 2(б)

Количини на трага на жива и со е ди не -
нија на жива која се појавува при  родно
преку присуство во про и з води како што
се метали без жива, руди или ми не рал -
ни производи, вклучувајќи јаглен или
производи добиени од овие материјали
и количини на ненамерни траги во хе -
мис ки производи; или

Не Не

МЖСПП,  
Министер -
ство за
Економија,

Министер -
ство за
здравство

/

Член 3 став 2(в) Производи со додадена жива Не Не

Министер -
ство за
здравство/
(МЗ)

/

Член 3 став 3

Секоја Страна нема да дозволува
примарно ископување на жива што не се
вршело на нејзината територија пред
датумот на влегување во сила на
Конвенцијата за истата.

Не Не

МЖСПП,  
Министер -
ство за
Економија,

/

Член 3 став 4

Секоја Страна нема да дозволува
примарно ископување на жива што се
вршело на нејзината територија на
датумот на влегување во сила на
Конвенцијата за истата во период до
петнаесет години после тој датум. Во
текот на овој период, живата од таквото
ископување ќе се користи единствено во
производството на производи со
додадена жива во согласност со член 4,
во преработувачки процеси во
согласност со член 5, или да се одлага
во согласност со член 11, со примена на
постапки кои не доведуваат до
искористување, рециклирање, обнова,
директно повторно користење или
алтернативни употреби.

Не Не

МЖСПП,  
Министер -
ство за
Економија,

/
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

ПРОИЗВОДИ СО ДОДАДЕНА ЖИВА

Член 4 став 1

Секоја Страна нема да дозволува, со
преземање на соодветни мерки, про-
изводство, увоз или извоз на производи
со додадена жива наведени во Дел I на
Анекс А по датумот за елиминација ут-
врден во Анекс А или Страната има ре-
гистрирано изземање согласно член 6.

Закон за хемикалии, член 8 став (1),
точка 4; Листата на ограничувања и за-
брани за употреба на хемикалии („Служ-
бен весник на Република Македонија„
број 31/14); Закон за управување со
електрична и електронска опрема и от-
падна електрична и електронска опрема
(„Службен весник на Република Македо-
нија„ број 2334/2012, 38/2012, 77/2012,
110/2012, 133/2012, 133/2012, 2/2013,
9/2013, 127/2013, 13/2014, 32/2014),
член 9 став 1 и став 3, член 41 став 4,
Листа
на видови на производи кои припаѓаат
во категориите на електрична и електро-
нска опрема („Службен весник на Репуб-
лика Македонија„ број 133/12); Листа на
опрема на која не се однесуваат мерките
за забрана и органичувања за пуштање
на пазар во Република Македонија на
електрична и електронска опрема како и
максималните вредности за концентра-
ција на опасни супстанции роковите до
кои е дозволено присуство на одредени
опасни супстанции во електрична и
електронска опрема, нејзините сoставни
делови и материјали опрема („Службен
весник на Република Македонија„ број
2/13); Закон за безбедност на козметич-
ките производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија„ број 55/2007, 47/11,
150/15); Листа на супстанции што не
смеат да бидат користени во козметич-
ките производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија„ број 89/10)
Закон за батерии и акумулатори како и
управување со отпадни батерии и акуму-
латори (Службен весник на Република
Македонија„ број. 140/10, 47/11, 148/11,
39/12, 163/13, 146/15, 39/16)) Член  8,
став 1 (а), 2 и 3

Делумно

Мини-
стерство за
здравство
МЖСПП 

/
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ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 3 став 8

Секоја Страна нема да дозволува увоз на
жива од земја што не е Страна на која ќе
и ја даде својата писмена согласност
доколку земјата што не е Страна не
обезбедила потврда дека живата не е од
извори утврдени како недозволени
според став 3 или став 5 (б)

Не Не

МЖСПП,
Министер -

ство за
здравство

Член3 став 9

Страна која доставила генерално
известување за согласност според став
7 може да одлучи да не го применува
став 8, под услов да одржува сеопфатни
ограничувања на извозот на жива и да
има воведено домашни мерки со кои ќе
обезбеди со увезената жива да се
управува на еколошки здрав начин.
Страната е должна да достави
известување за таквата одлука до
Секретаријатот, во кое ќе вклучи
информации со опис на извозните
ограничувања и домашните регулаторни
мерки, , како и информации за
количините и земјите на потекло на
живата што се узвезува од земји што не
се Страни. Секретаријатот води јавен
регистар на сите такви известувања.
Комитетот за имплементација и
усогласеност ги прегледува и оценува
сите такви известувања и придружни
информации во согласност со член 15 и
може да даде препораки, според
околностите, до Конференцијата на
Страните.

Не Не МЖСПП /

Член 3 став 10

Постапката утврдена во став 9 ќе биде
на располагање до затворањето на
вториот состанок на Конференцијата на
Страните. После тоа, таа ќе престане да
биде на располагање, освен ако
Конференцијата на Страните не одлучи
поинаку со просто мнозинство на
Страните што се присутни и гласаат,
освен во однос на Страна којашто
доставила известување според став 9
пред завршувањето на вториот состанок
на Конференцијата на Страните. 

/
Не се
транспо -
нира

/
Меѓуна -
родна
процедура

Член 3 став 11

Секоја Страна ќе вклучи во своите
извештаи што ги доставува согласно
член 21 информации со кои се покажува
дека се исполнети барањата на овој
член.

Не Не МЖСПП /

Член 3 став 12

Конференцијата на Страните, на својот
прв состанок, ќе обезбеди понатамошни
упатства во врска со овој член, особено
во врска со ставовите 5 (a), 6 и 8, и ќе ја
изготви и усвои бараната содржина на
потврдата од ставовите 6 (б) и 8.

/
Не се
транспо -
нира

/
Меѓуна -
родна
процедура

Член 3 став 13

Конференцијата на Страните ќе оцени
дали тргувањето со одделни со е ди не -
нија на жива е во спротивност со целите
на оваа Конвенција и ќе разгледа дали
одделни соединенија на жива треба, со
нивно внесување во дополнителен анекс
усвоен во согласност со член 27, да
бидат предмет на ставовите 6 и 8.

/
Не се
транспо -
нира

/
Меѓуна -
родна
процедура
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Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 4 став 5

Секоја Страна е должна да презема
мерки за спречување на вградување во
монтирани производи на производи со
додадена жива, чиишто производство,
увоз и извоз не се дозволени според
овој член.

Не Не

МЖСПП,
Мини-
стерство за
здравство

/

Член 4 став 6

Секоја Страна е должна да ги обесхраб-
рува производството и дистрибуцијата
во прометот на производи со додадена
жива кои не се опфатени со позната при-
мена на производи со додадена жива-
пред датумот на влегување во сила на
Конвенцијата за неа, освен ако оценката
на ризиците и придобивките на произво-
дот не демонстрира еколошки или
здравствени придобивки. Страната е
должна да достави до Секретаријатот,
како што е соодветно, информации за
секој таков производ, вклучувајќи ин-
формации за еколошките и здравстве-
ните ризици и придобивки од
производот. Секретаријатот ќе ги стави
таквите информации на располагање на
јавноста.

Закон за хемикалии, член 8 став (1),
точка 4; Листата на ограничувања и за-
брани за употреба на хемикалии („Служ-
бен весник на Република Македонија„
број 31/14); Закон за управување со
електрична
и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема, член
9 став 1 и став 3, член 41 став 4, Листа
на видови на производи кои припаѓаат
во категориите на
електрична и електронска опрема; Листа
на опрема на која не се однесуваат мер-
ките за забрана и органичувања за
пуштање на пазар во Република Македо-
нија на електрична и електронска
опрема како и максималните вредности
за концентрација на опасни супстанции
роковите до кои е дозволено присуство
на одредени опасни супстанции во
електрична и електронска опрема, неј-
зините сoставни делови и материјали
опрема; Закон за безбедност на козме-
тичките производи; Листа на супстанции
што не смеат да бидат користени во коз-
метичките производи 
Закон за батерии и акумулатори и упра-
вување со отпадни батерии и акумула-
тори Член 8, став 1 (а), 2 и 3, Член 10 став
1, 2, 3, Член  46 став 1 (1), Член 54 став 1
(5)

Делумно

МЖСПП,
Мини-
стерство за
здравство

/

Член 4 став 7

Страна може да достави предлог до Сек-
ретаријатот за внесување на производ
со додадена жива во Анекс В, во кој се
содржани информации за достапноста,
техничката и економската одржливост и
за еколошките и здравствените ризици
и придобивки од алтернативите на про-
изводот без жива, земајќи ги предвид
информациите според став 4

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 4 став 8

No later than five years after the date of
entry into force of the Convention, the Con-
ference of the Parties shall review Annex A
and may consider amendments to that
Annex in accordance with Article 27.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 4 став 9 (а, б,в)

При ревидирањето на Анекс А согласно
став 8, Конференцијата на Страните зема
предвид, како минимум:
(a)  предлог доставен согласно став 7; 
(б)  информациите доставени согласно
став 4; и
(в)  Достапноста за Страните на алтерна-
тиви без жива, кои се технички и економ-
ска одржливи, земајќи ги предвид и
еколошките и здравствените ризици и
придобивки.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура
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нира)
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инсти туции Забелешка

Член 4 став 2
(а, б, в, г)

Страната може, како алтернатива на став
1, да наведе во времето на ратификација
или при влегувањето во сила на измена
на Анекс А за истата, дека ќе применува
различни мерки или стратегии за про-
изводите наведени во Дел I на Анекс А.
Страна може да ја избере оваа алтерна-
тива само доколку може да демонстрира
дека веќе ги има намалено до минимум
производството, увозот и извозот на нај-
голем дел од производите наведени во
Дел I на Анекс А и дека има реализирано
мерки и стратегии за намалување на
употребата на жива во дополнителни
производи кои не се наведени во Дел I
на Анекс A во времето во кое го изве-
стила Секретаријатот за својата одлука
да ја користи оваа алтернатива. Покрај
тоа, Страна што ја избрала оваа алтер-
натива е должна:
да достави, при првата можност, до Кон-
ференцијата на Страните, опис на спро-
ведените мерки или стратегии,
вклучувајќи квантитативен приказ на по-
стигнатите намалувања;

(б)  да спроведе мерки или стратегии за
намалување на употребата на жива во
производи наведени во Дел I на Анекс А
за коишто се уште не е добиено мини-
малното ниво;

(в) да разгледа дополнителни мерки за
постигнување на дополнителни намалу-
вања; и

(г)  да нема право да бара изземање со-
гласно член 6 за која било категорија на
производи за која е избрана оваа алтер-
натива.

Најдоцна за пет години по влегувањето
во сила на Конвенцијата, Конференци-
јата на Страните, како дел од процесот на
ревизија според став 8, ќе го ревидира
напредокот во ефективноста на мерките
што се преземаат според овој став.

Не Не

Министер -
ство за
здравство/
МЖСПП 

Дискута-
билна од-
редба
по врзана
со Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 4 став 3

Секоја Страна е должна да ги преземе
мерките за производи со додадена жива
наведени во Дел II на Анекс А во соглас-
ност со одредбите утврдени во истиот.

Не Не

МЖСПП,
Мини-
стерство за
здравство

/

Член 4 став 4

Секретаријатот е должен, врз основа на
информациите доставени од Страните,
да собира и да одржува информации за
производите со додадена жива и нив-
ните алтернативи и таквите информации
да ги става на располагање на јавноста.
Секретаријатот, исто така, е должен да ги
стави на располагање на јавноста сите
други релевантни информации доста-
вени од Страните.

/
Не се
транспо-
нира

/
Меѓуна-
родна про-
цедура
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делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 5 став 5 (а)

Секоја Страна со еден или повеќе капа-
цитети во кои се користат жива или про-
изводи на жива во производните
процеси наведени во Анекс Б е должна:

(a) да презема мерки за емисиите и ос-
лободувањата на жива и соединенијата
на жива од овие капацитети;

Закон за животна средина, Закон за ква-
литетот на амбиентниот воздух („Служ-
бен весник на Република Македонија„
број  67/04, 92/07, 35/10, 47.11, 59/12,
163/13, 10/15, 146/15), Закон за водите
(„Службен весник на Република Македо-
нија„ број 161/09, 17/11, 47/11, 136/11,
6/12, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16 Закон
за ратификација на Конвенцијата за да-
лекусежно прекугранично загадување
на воздухот од  1979/  Протоколот за
тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2 

Правилник за опасни и штетни материи
и супстанции кои би можеле да се ис-
пуштаат во комунални отпадни води или
во дренажен систем, до површинските и
подземните водни тела, како и на крајб-
режните области имочуриштата (Служ-
бен весник на Република Македонија бр.
108/11

Правилник за начинот на информирање
за пренос и мониторингот на испуште-
ните отпадни води, како и формата и со-
држината на формуларот за
доставување на податоци (Службен вес-
ник на Република Македонија, бр.108 /
11)

Правилник за методологијата, референт-
ните методи за мерење, начинот и пара-
метрите на мониторингот на отпадните
води, вклучувајќи го и милот од пречи-
стувањето на урбаните отпадни води
('Службен весник на Република Македо-
нија' број 108/11);

Правилник за условите, начинот и гра-
ничните вредности на емисиите за ис-
пуштање на отпадните води по нивното
прочистување, начинот на нивна пре-
сметка, земајќи ги во предвид посебните
услови за заштита на заштитните зони
('Службен весник на Република Македо-
нија' број 81 / 11)

Листа на опасни материи и супстанции
(Службен весник на Република Македо-
нија број 122/11); Правилник за начинот
и постапката за користење на талогот,
максималните вредности на концентра-
циите на тешки метали во почвата во
која се користи тињата, вредностите на
концентрациите на тешките метали во
талогот во согласност со неговата на-
мена и максимум годишни количини на
тешки метали кои може да се увезат во
почвата

Правилник за начинот и постапката за
користење на милот, максималните
вредности на концентрациите на тешки
метали во почвата во која се користи ти-
њата, вредностите на концентрациите на
тешките метали во талогот во согласност
со неговата намена и максимално го-
дишни количини на тешки метали што
може да се увезат во почвата (Службен
весник на Република Македонија број
73/11)Правилник за супстанци за кои за-
должително се пропишуваат гранични
вредности  во А интегр. дозвола Сл.вес-
ник 72/10)

Делумно МЖСПП /
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нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ ВО КОИ СЕ КОРИСТАТ ЖИВА И СОЕДИНЕНИЈАТА НА ЖИВА

Член 5 став 1

За целите на овој член и Анекс Б, про-
изводните процеси во кои се користат
жива или соединенија на жива нема да
вклучуваат процеси во кои се користат
производи со додадена жива, процеси
за производство на производи со дода-
дена жива или процеси во кои се прера-
ботува отпад кој содржи жива.

Не Не

МЖСПП,
Мини-
стерство за
здравство

/

Член 5 став 2

Секоја Страна нема да дозволува, со
преземање на соодветни мерки, упо-
треба на жива и соединенија на жива во
производните процеси наведени во Дел
I на Анекс Б по датумот утврден за ели-
минација во тој Анекс за поединечните
процеси, освен ако Страната има реги-
стрирано изземање согласно член 6.

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2 

Делумно МЖСПП /

Член 5 став 3

Секоја Страна е должна да преземе
мерки за ограничување на употребата на
жива и соединенија на жива во проце-
сите наведени во Дел II на Анекс Б во со-
гласност со одредбите утврдени во
истиот.

Не Не

МЖСПП Ми-
нистерство
на Еконо-
мија

/

Член 5 став 4

Секретаријатот е должен, врз основа на
информациите доставени од Страните,
да собира и да одржува информации за
процесите во коишто се користат жива
или производи на жива и за нивните ал-
тернативи и таквите информации да ги
става на располагање на јавноста. Стра-
ните можат да доставуваат и други реле-
вантни инмформации и Секретаријатот е
должен да ги стави истите на распола-
гање на јавноста.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 5 став 10

Најдоцна за пет години по влегувањето
во сила на Конвенцијата, Конференци-
јата на Страните ќе го ревидира Анекс Б
и може да разгледува измени на тој
Анекс согласно член 27.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 5 став 11

При ревидирањето на Анекс Б согласно
став 10, Конференцијата на Страните ќе
има предвид, како минимум:

(a) предлози поднесени согласно
став 9; 

(б) информации доставени според
став 4; и

(в) Достапноста за Страните на анлтер-
нативи без жива кои се технички и еко-
номски остварливи, имајќи ги предвид
еколошките и здравствените ризици и
придобивки.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

ИЗЗЕМАЊА ДОСТАПНИ ЗА СТРАНА НА БАРАЊЕ

Член 6 став 1

Секоја држава или регионална органи-
зација за економска интеграција може
да се регистрира за едно или за повеќе
изземања од датумите за елиминација
наведени во Анекс А и во Анекс Б, во по-
натамошниот текст „изземање“, со изве-
стување на Секретаријатот, во писмена
форма: 

(a) за станување Страна на оваа 
Конвенција; или 

(б) Во случај на производ со додадена
жива кој е додаден со амандман на
Анекс А или производен процес во кој-
што се користи жива што е додаден со
амандман на Анекс Б, најдоцна до дату-
мот на којшто применливиот амандман
влегува во сила за Страната.
Секоја таква регистрација се придру-
жува со изјава во која се објаснува по-
требата на Страната за иззмањето.
Изземање може да се регистрира за ка-
тегорија наведена во Анекс А или Б или
за подкатегорија идентификувана од
држава или регионална организација за
економнска организација.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 2

Изземање може да се регистрира за ка-
тегорија наведена во Анекс А или Б или
за подкатегорија идентификувана од
држава или регионална организација за
економнска организација.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 3

Секоја Страна која има едно или повеќе
изземања ќе биде идентификувана во
регистар. Секретаријатот ќе го воспо-
стави и одржува регистарот и ќе овоз-
можи пристап на јавноста до него.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Article 5 
paragraph 5 (b)

да вклучи во своите извештаи што ги до-
ставува согласно член 21 информации
за мерките што ги презема во соглас-
ност со овој став; и 

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 5 став 5 (в)

да настојува да ги идентификува капа-
цитетите на својата територија во коишто
се користат жива и соединенија на жива
за процесите наведени во Анекс Б и да
достави до Секретаријатот, најдоцна за 3
години од денот на влегувањето во сила
на Конвенцијата за неа, информации за
бројот и видовите на таквите капацитетот
и за проценетата годишна количина на
жива и соединенија на жива што се ко-
ристи во овие капацитети. Секретарија-
тот е должен да ги стави овие
информации на располагање на јавно-
ста.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 5 став 6

Секоја Страна не смее да дозволи кори-
стење на жива и соединенија на жива во
капацитет кој не постоел пред датумот на
влегување во сила на Конвенцијата за
неа, кој ги користи производните про-
цеси наведени во Анекс Б. За таквите ка-
пацитети не се применуваат изземања.

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство на
Економија

/

Член 5 став 7

Секоја Страна е должна да обесхрабрува
изградба на капацитет во кој се користат
други производни процеси во коишто
намерно се користат жива и соединенија
на жива, кој не постоел пред датумот на
велгување во сила на Конвенцијата,
освен ако Страната може да демон-
стрира на задоволство на Конференци-
јата на Страните дека производниот
процес обезбедува значителни здрав-
ствени и еколошки придобивки и дека не
постојат технички и економски одржливи
алтернативи без жива кои обезбедуваат
такви придобивки.

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство на
Економија

/

Член 5 став 8

Страните се охрабруваат да разменуваат
информации за релевантниот развој на
нови технологии, економски и технички
остварливи алтернативи без жива и
можни мерки и техники за намалување и
кога е остварливо елиминирање на упо-
требата на жива и соединенија на жива
и на емисиите и ослободувањата на
жива и соединенија на жива од про-
изводните процеси наведени во Анекс Б.

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство на
Економија

/

Член 5 став 9

Секоја Страна може да поднесе предлог
за измена на Анекс Б за да се внесат
производни процеси во кои се користат
жива и соединенија на жива. Таа ќе
вклучи информации поврзани со достап-
носта, техничката и економската оствар-
ливост и со еколошките и здравствените
ризици и придобивки на алтернативите
без жива на процесот.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 6 став 9

Страна не може да има важечко иззе-
мање во кое било време по 10 години по
датумот за елиминација за производ или
процес наведен во Анекс А или Б.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

ЗАНАЕТЧИСКИ ИЛИ МАЛИ РУДНИЦИ ЗА ЗЛАТО

Член 7 став 1

Мерките во овој член и во Анекс В се
применуваат за занаетчиски и мали руд-
ници за злато и преработка во која се ко-
ристи интеграција со жива за
извлекување на златото од рудата.

Не Не

МЖСПП Ми-
нистерство
за Еконо-
мија

/

Член 7 став 2

Секоја Страна која има занаетчиски и
мали рудници за злато и преработка
според овој член на својата територија е
должна да преземе мерки за намалу-
вање и кога е остварливо елиминирање
на употребата на жива и соединенија на
жива во таквите ископување и прера-
ботка и емисиите и ослободувањата во
околината од истите.

Не Не

МЖСПП Ми-
нистерство
за Еконо-
мија

/

Член 7 став 3 (a)

Секоја Страна е должна да го извести
Секретаријатот доколку, во кое било
време, Страната одреди дека занаетчис-
ките и малите рудници за злато и прера-
ботка на нејзината територија се повеќе
од незначителни. Доколку одреди така,
Страната е должна:

(a)да подготви и да спроведува нацио-
нален акциски план во согласност со
Анекс Ц;

/
Не се
транспо-
нира

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 7 став 3 (б)

(б)  да го достави својот национален ак-
циски план до Секретаријатот најмногу
за три години од влегувањето во сила на
Конвенцијата за истата или три години
по известувањето до Секретаријатот, зе-
мајќи го подоцнежниот датум; и

/
Не се
транспо-
нира

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 7 став 3 (в)

(в)  потоа, да обезбедува ревизија секоја
трета година за напредокот постигнат
кон исполнувањето на нејзините об-
врски според овој член и таквите реви-
зии да ги вклучи во извештаите што се
доставуваат во согласност со член 21.

/
Не се
транспо-
нира

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 7 став 4 (a)

Страните можат да соработуваат меѓу
себе и со релевантните меѓунвладини
организации и други субјекти, како што
е соодветно, за да ги исполнат целите на
овој член. Таквата соработка може да
вклучува:

(a)  Изработка на стратегии за спречу-
вање на пренасочувањето на жива и со-
единенијата на жива во занаетчиски и
мали рудници за злато и преработка;

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/
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ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
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Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 6 став 
4 (а, б, в)

Регистарот вклучува:

(a)  Листа на Страни кои имаат едно или
повеќе изземања;

(б)  Изземањето или изземањата реги-
стрирани за секоја Страна, и 

(в) Датумот на истекување на секое из-
земање.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 5

Освен ако во регистарот е наведен покус
период од Страна, сите изземања во со-
гласност со став 1 истекуваат за пет го-
дини по релевантниот датум за
елиминација наведен во Анекс А или Б.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 6

Конференцијата на Страните може, на
барање на Страна, да одлучи да го про-
должи изземањето за пет години, освен
ако Страната не бара покус период. При
донесувањето на одлука, Конференци-
јата на Страните ќе посвети должно вни-
мание на: 

(a)  Извештајот од Страната со образло-
жение на потребата за продолжување на
изземањето и опис на активностите што
се преземаат и се планираат за елими-
нирање на потребата за изземање, вед-
наш штом е тоа можно;

(б)  Достапни информации, вклучувајќи
во врска со достапноста на алтерна-
тивни производи и процеси кои се без
жива или кои вклучуваат потрошувачка
на помалку жива отколку изземената
употреба; и

(в)  Aктивности што се планирани или во
тек за обезбедување на еколошки
здраво складирање на жива и одлагање
на отпадоци со жива.
Изземање може да се продолжи само
еднаш за производ за датум за елими-
нација.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 7

Страна може, во секое време, да повлече
изземање, по пат на писмено известу-
вање до Секретаријатот.  
Пов лекувањето на изземањето влегува
во сила на датумот наведен во известу-
вањето.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 6 став 8

По исклучок од став 1, ниту една држава
или регионална организација за економ-
ска интеграција не може да регистрира
изземање по пет години од датумот за
елиминација за релевантниот производ
или процес наведен во Анекс А или Б,
освен ако една или повеќе Страни оста-
нат регистрирани за изземање за тој
производ или процес, по добивање на
продолжение согласно став 6. Во тој слу-
чај,  држава или регионална организа-
ција за економска интеграција може, во
време утврдено во ставовите 1 (a) и (б),
да регистрира изземање за тој производ
или процес, што ќе истече за десет го-
дини по релевантниот датум за елими-
нација

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура
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(да/не/
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нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 8 став 2 (б)

(б)  „релевантен извор“ значи извор што
спаѓа во една од категориите на извори
наведени во Анекс Г. Страна може, до-
колку избере така, да воспостави крите-
риуми за идентификација на изворите
опфатени со категорија на извор наве-
дена во Анекс Г, доколку овие крите-
риуми за секоја категорија вклучуваат
најмалку 75% од емисиите од таа катего-
рија

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2

Делумно МЖСПП /

Член 8 став 2 (в,(i))

(в) „нов извор“ значи релевантен извор
во категорија наведена во Анекс Г, чи-
јашто изградба или суштинска модифи-
кација почнува најмалку после една
година од датумот на:

(i)   влегувањето во сила на оваа Кон-
венција за засегнатата Страна; или

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2

Делумно МЖСПП /

Член 8 став 2
(в,( ii))

(ii)  влегувањето во сила за засегнатата
Страна на измена на Анексот Г кога из-
ворот станува предмет на одредбите на
оваа Конвенција само по основа на таа
измена;

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 8 став 2 (г)

(г)  „суштинска модификација“ значи мо-
дификација на релевантен извор којашто
резултира со значително зголемување
на емисиите, исклучувајќи каква било
промена во емисиите што резултира од
искористување на нус-производ. Стра-
ната одлучува дали една модификација
е суштинска или не

Не Не МЖСПП

Член 8 став 2 (д) (д) „постоен извор“ значи релевантен
извор кој не е нов извор; Не Не МЖСПП

Член 8 став 2 (ѓ)

(ѓ)  „емисиона гранична вредност“ значи
ограничување за концентрацијата, ма-
сата или стапката на емисија на жива и
соединенија на жива, често изразена
како „вкупно жива“, што се испушта од
точкест извор.

Закон за квалитетот на 
амбиентниот воздух, 
член 4 став 1 точка 6

Делумно МЖСПП

Член 8 став 3

Страна со релевантни извори презема
мерки за контрола на емисиите и може
да подготви национален план во кој се
утврдени мерките што ќе се преземаат
за контрола на емисиите и очекуваните
квантитативни, општи и посебни цели.
Секој план се доставува до Конференци-
јата на Страните во рок од 4 години од
денот на влегување во сила на оваа Кон-
венција за таа Страна. Ако Страна под-
готви план за реализација во согласност
со член 20, Страната може да го вгради
планот подготвен во согласност со овој
став.

Закон за квалитетот на
амбиентниот воздух,

член 23

Делумно МЖСПП
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 7 став 4 (б) (б)  Иницијативи за едукација, комуника-
ција и градење на капацитети Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/

Член 7 став 4 (в)
(в) Промовирање на истражувањата за
одржливи алтернативни практики без
жива

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/

Член 7 став 4 (г) (г)  Обезбедување на техничка и финан-
сиска помош Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/

Член 7 став 4 (д) (д)  Партнерства за реализација на нив-
ните обврски според овој член; и Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/

Член 7 став 4 (ѓ)

(ѓ)  Користење на постојните механизми
за размена на информации за промови-
рање на знаењата, најдобрите еколошки
практики и алтернативните технологии
кои се еколошки, тахнички, социјално-
економски остварливи

Не Не

МЖСПП
Министер -
ство за
Економија

/

ЕМИСИИ

Член 8 став 1

Овој член се однесува на контролата и
кога е изводливо намалувањето на еми-
сиите на жива и соединенијата на жива,
што често се изразува како „вкупно
жива“ во атмосферата преку мерки за
контрола на емисиите од точкести из-
вори кои спаѓаат во категориите на из-
вори наведени во Анекс Г.

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, 7/1976, 9/1976, 9/1976, 13/1976,
13/1976, 3/1990, 50/2005, 142/2007,
23/2009, 108/2009, 108/2009,
138/2009, 138/2009, 2/2010, 92/2010,
141/2010, 69/2011, 79/2011, 112/2011,
11/2012, 106/2012, 170/2012, 169/2013,
148/2014, 148/2014)  член 13; 

Правилник за граничните вредности за
дозволените нивоа на емисии и видови
на загадувачки супстанции во отпадните
гасови и пареи кои ги емитираат стацио-
нарните извори во воздухот („Службен
весник на Република Македонија„ број
141/10), Прилог 1 Табела 4, Прилог 2 Дел
11А Табела 12, Прилог 2 Дел 27А и 27Б

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2

Делумно МЖСПП /

Член 8 став 2 (а)

За целите на овој член:
(a)  „емисии“ значи емисиите
на жива и соединенијата на
жива во атмосферата

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, член 4 став 1 точка 14
Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), 

Член

Делумно МЖСПП /
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 8 став 7

Секоја Страна е должна да воспостави,
најбрзо што е можно, но не подоцна од
пет години од денот на влегување во
сила на Конвенцијата за таа Страна и
потоа да одржува инвентар на емисии од
релевантните извори

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, член 27-г 
Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично
загадување на воздухот од  1979/  Про-
токолот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), Член 2

Делумно /

Член 8 став (а, б)

Конференцијата на Страните, на својот
прв состанок, ќе донесе упатства за:

Најдобрите достапни техники и најдоб-
рите еколошки практики, земајќи ги
предвид евентуалните разлики меѓу но-
вите и постојните извори и потребата за
сведување на минимум на ефектите меѓу
медиумите; и

Поддршката за Страните во имплемен-
тацијата на мерките утврдени во став 5,
особено при одредувањето на целите и
утврдувањето на емисионите гранични
вредности.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 8 став 9 (а, б)

Конференцијата на Страните, колку што
е можно побрзо, ќе донесе упатства за:

(a)  критериумите што можат да ги раз-
вијат Страните во согласност со став 2
(б);

(б)  методологијата за изработка на ин-
вентари на емисии.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 8 став 10

Конференцијата на Страните ќе врши ре-
довна ревизија и кога е соодветно ќе ги
ажурира упатствата подготвени во со-
гласност со став 8 и 9. Страните ќе ги
имаат предвид упатствата при импле-
ментацијата на релевантните одредби на
овој член.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 8 став 11

Секоја Страна е должна да вклучи ин-
формации за својата имплементација на
овој член во своите извештаи што ги до-
ставува во согласност со член 21, осо-
бено информации за мерките што ги
презема во согласност со ставовите 4 до
7 и ефективноста на мерките.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

ОСЛОБОДУВАЊА

Член 9 став 1

Овој член се однесува на контролата и
кога е остварливо намалувањето на ос-
лободувањата на жива и соединенија на
жива, што често се изразува како
„вкупно жива“ во почвато и во водите од
релевантни точкести извори кои не се
опфатени во други одредби на оваа Кон-
венција.

Закон за водите, Поглавје 6
(Контрола на емисии и на
Загадувањето);

Листа на загадувачките материи и
супстанции („Службен весник на
Република Македонија„ број 122/11)

Делумно МЖСПП

Член 9 став 2 (а)

За целите на овој член:
(a)  „Ослободувања“ значи Ослободу-
вања на жива или соединенија на жива
во почвата или водите;

Закон за животна средина, 
член 5 став 1 точка 22 Делумно МЖСПП
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ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
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Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 8 став 4

За своите нови извори, секоја Страна е
должна да бара примена на најдобри до-
стапни техники и најдобри еколошки
практики за контрола и кога е можно на-
малување на емисиите, најбрзо што е
можно, но не подоцна од пет години од
денот на влегување во сила на Конвен-
цијата за таа Страна. Страна може да ко-
ристи емисиони гранични вредности кои
се доследни на примената на најдобри
достапни техники.

Закон за животна средина, член 104
став 5, член 107 став 1,став 4 алинеа 6,
став 5. Закон за ратификација на
Конвенцијата за далекусежно прекуг-
ранично загадување на воздухот од
1979/  Протоколот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), 
Член 2

Делумно МЖСПП

Член 8 став 5 (а)

За своите постојни извори, секоја Страна
е должна да вклучи во национален план
и да спроведе една или повеќе од след-
ниве мерки, земајќи ги предвид своите
национални услови и економската и тех-
ничката остварливост и достаност на
мерките, најбрзо што е можно но не по-
доцна од десет години од денот на вле-
гување во сила на Конвенцијата за таа
Страна:
(a)  квантитативна цел за контрола и
кога е можно намалување на емисиите
од релевантните извори;

Закон за животна средина, член 104
став 5, член 107 став 1,став 4 алинеа 6,
став 5. 

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично
загадување на воздухот од  1979/  Про-
токолот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), 
Член 2

Делумно /

Член 8 став 5 (б)
(б)  емисиони гранични вредности за
контрола и кога е можно намалување на
емисиите од релевантните извори;

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, член 23 Закон за ратификација
на Конвенцијата за далекусежно прекуг-
ранично загадување на воздухот од
1979/  Протоколот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), Член 2

Делумно /

Член 8 став 5 (в)

(в)  примена на најдобрите достапни тех-
ники и најдобри еколошки практики за
контрола на емисиите од релевантните
извори;

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, член 23 Закон за ратификација
на Конвенцијата за далекусежно прекуг-
ранично загадување на воздухот од
1979/  Протоколот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), Член 2

Делумно /

Член 8 став 5 (г)

г)    стратегија за контрола на повеќе
загадувачки материи која може да
резултира со паралелни придобивки за
контрола на емисиите на жива;

Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух, член 23 Закон за ратификација
на Конвенцијата за далекусежно
прекугранично загадување на воздухот
од  1979/  Протоколот за тешки метали
(Сл.Весник на РМ бр 135/10), Член 2

Делумно /

Член 8 став 5 (д) (д)  алтернативни мерки за намалување
на емисиите од релевантните извори

Закон за квалитетот на 
амбиентниот воздух, член 23 Делумно /

Член 8 став 6

(д)  алтернативни мерки за намалување
на емисиите од релевантните
извориСтраните можат да ги
применуваат истите мерки за сите
релевантни постојни извори или можат
да усвојат различни мерки во однос на
различните категории на извори. Целта
ќе биде овие мерки применети од
Страната да постигнуваат реален
напредок во намалувањето на емисиите
во текот на времето.

Закон за квалитетот на 
амбиентниот воздух, член 1 Делумно /
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Целосно во
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(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 9 став 5 (а)

Мерките ќе вклучуваат една или повеќе
од следниве, соодветно:

(a) гранични вредности на испуштање за
контрола и кога е можно намалување на
ослободувањата од релевантните из-
вори;

Правилник за опасните и штетните мате-
рии и супстанции и нивните емисиони
стандарди што можат да се испуштат во
канализација или во систем за одводну-
вање, во површински или подземни
водни тела, како и во крајбрежни земј-
ишта и водни живеалишта („Службен
весник на Република Македонија„ број
108/11)

Делумно /

Член 9 став 5 (б)

(б) примена на најдобрите достапни тех-
ники и најдобри еколошки практики за
контрола на ослободувањата од реле-
вантните извори;;

Закон за животна средина,
член 104 став 5, член 107 став 1,
став 4 алинеа 6, став 5.

Делумно /

Член 9 став 5 (в)

(в) стратегија за контрола на повеќе за-
гадувачки материи која може да резул-
тира со паралелни придобивки за
контрола на ослободувањата на жива;

Закон за водите,
член 61 став 1 точка 1,
член 62

Делумно /

Член 9 став 5 (г)
(г) алтернативни мерки за намалување
на ослободувањата од релевантните из-
вори.

Не Не /

Член 9 став 6

Секоја Страна е должна да воспостави,
најбрзо што е можно, но не подоцна од
пет години од денот на влегување во
сила на Конвенцијата за таа Страна и
потоа да одржува инвентар на Ослобо-
дувања од релевантните извори.

Не Не /

Член 9 став 7 (а)

Конференцијата на Страните, колку што
е можно побрзо, ќе донесе упатства за:
(a) Најдобрите достапни техники и нај-
добрите еколошки практики, земајќи ги
предвид евентуалните разлики меѓу но-
вите и постојните извори и потребата за
сведување на минимум на ефектите меѓу
медиумите;

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 9 став 7 (б) б) Методологијата за изработка на ин-
вентари на Ослободувања. /

Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 9 став 8

Секоја Страна е должна да вклучи ин-
формации за својата имплементација на
овој член во своите извештаи што ги до-
ставува во согласност со член 21, осо-
бено информации за мерките што ги
презема во согласност со ставовите 3 до
6 и ефективноста на мерките

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

ЕКОЛОШКИ ЗДРАВО ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИРАЊЕ НА ЖИВАТА, ШТО НЕ Е ОТПАДНА ЖИВА

Член 10 став 1

Овој член се применува за привремено
складирање на жива и соединенија на
жива дефинирани во член 3 кои не спа-
ѓаат во рамките на значењето на дефи-
ницијата на отпадоци со жива во 
член 11.

Не Не
Министер -
ство за
здравство

/
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транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 9 став 2 (б)

(б)  „релевантен извор“ значи секој
значителен антропоген точкест извор на
испуштање, идентификуван од Страна,
кој не е опфатен со други одредби на
оваа Конвенција

Закон за водите, 
член 4 став 1 точка 47 Делумно МЖСПП

Член 9 став 2 (в)

(в)  „нов извор“ значи релевантен извор,
чијашто изградба или суштинска моди-
фикација почнува најмалку после една
година од датумот на влегувањето во
сила на оваа Конвенција за засегнатата
Страна;

Не Делумно МЖСПП

Член 9 став 2 (г)

(г)  „суштинска модификација“ значи мо-
дификација на релевантен извор којашто
резултира со значително зголемување
на ослободувањата, исклучувајќи каква
било промена во ослободувањата што
резултира од искористување на нус-
производ. Страната одлучува дали една
модификација е суштинска или не;;

Не Делумно МЖСПП

Член 9 став 2 (д) (д) „постоен извор“ значи релевантен
извор кој не е нов извор; Не Делумно МЖСПП

Член 9 став 2 (ѓ)

(ѓ) „гранична вредност на испуштање“
значи ограничување за концентрацијата
или масата на жива и соединенија на
жива, често изразена како „вкупно жива“,
што се испушта од точкест извор.

Закон за животна средина,  
член 5 став 1 точка 20;
Закон за водите, член 4 
став 1 точка 34

Делумно МЖСПП

Член 9 став 3

Секоја Страна е должна, најдоцна за три
години од датумот на влегувањето во
сила на оваа Конвенција за неа, а потоа
редовно, да ги идентификува катего-
риите на релевантни точкести извори.

Закон за животна средина,
член 32 став 1 алинеа 2;

Закон за водите, член 161

Делумно МЖСПП

Член 9 став 4

Страна со релевантни извори презема
мерки за контрола на ослободувањата и
може да подготви национален план во
кој се утврдени мерките што ќе се пре-
земаат за контрола на ослободувањата
и очекуваните квантитативни, општи и
посебни цели. Секој план се доставува
до Конференцијата на Страните во рок
од 4 години од денот на влегување во
сила на оваа Конвенција за таа Страна.
Ако Страна подготви план за реализа-
ција во согласност со член 20, Страната
може да го вгради планот подготвен во
согласност со овој став.

Закон за водите,
член 61 став 1 точка 1,
член 62

Делумно МЖСПП
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 11 став 2 (в)

(в) контаминирани со жива и соедине-
нија на жива, во количина над релевант-
ните прагови дефинирани од
Конференцијата на Страните, во сора-
ботка со релевантните тела на Базелс-
ката конвенција на усогласен начин, кои
се одлагаат или се наменети за одла-
гање или за кои се бара да се одложат
со одредбите на националното законо-
давство или на оваа Конвенција.
Оваа дефиниција ги исклучува преку-
мерните оптоварувања, отпадните ка-
мења или јаловината од рударските
ископувањата, освен примарно ископу-
вање на жива, освен ако истите не со-
држат жива и соединенија на жива над
праговите дефинирани од Конференци-
јата на Страните

Не Не МЖСПП /
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МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА ЖИВА

ПОСТОЈНА НАЦИОНАЛНА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Целосно во
согласност

(да/не/
делумно/

не се
транспо -

нира)

Одговорни
инсти туции Забелешка

Член 10 став 2

Секоја Страна е должна да преземи
мерки да обезбеди таквото привремено
складирање на жива и соединенијата на
жива наменети за користење што е доз-
волено за Страна според оваа Конвен-
ција да се врши на еколошки здрав
начин, земајќи предвид евентуални
упатства и во согласност со барањата
усвоени согласно став 3.

Закон за хемикалии; Правилник за по-
блиските услови во однос на просторот
и опремата кои треба да ги исполнуваат
правните лице кои вршат промет со
опасни хемикалии („Службен весник на
Република Македонија„ број 132/2008)

Да
Министер -
ство за
здравство

/

Член 10 став 3

Конференцијата на Страните ќе усвои
упатства за еколошки здраво привре-
мено складирање на жива и соединени-
јата на жива, земајќи ги предвид
релевантните упатства изготвени според
Базелската конвенција за контрола на
прекуграничниот пренос на опасни отпа-
доци и нивното одлагање и други реле-
вантни упаства. Конференцијата на
Страните може да усвои барања за при-
времено складирање во дополнителен
анекс кон оваа Конвенција во согласност
со член 27.

/
Не се
транспо-
нира

Меѓуна-
родна про-
цедура

Член 10 став 4

Страните се должни да соработуваат,
како што е соодветно, меѓу себе и со ре-
левантни меѓувладини организации и
други субјекти, со цел да се унапреди
градењето на капцитетите за еколошки
здраво привремено складирање на жива
и соединенијата на жива

Не Не

МЖСПП/ 
Мини-
стерство за
здравство

/

ОТПАДОЦИ СО ЖИВА

Член 11 став 1

Релевантните дефиниции од Базелската
конвенција за контрола на прекугранич-
ниот пренос на опасни отпадоци и нив-
ното одлагањеќе се применуваат за
отпадоците опфатени со оваа Конвен-
ција за Страните на Базелската конвен-
ција. Страните на оваа Конвенција кои не
се Страни на Базелската конвенција ќе
ги користат овие дефиниции како упат-
ство за отпадоците опфатени со оваа
Конвенција.

Закон за управување
со отпадот, член 105 Делумно МЖСПП /

Член 11 став 2 (а)

За целите на оваа Конвенција, отпадоци
со жива значи супстанции или предмети:

(a)  кои се состојат од жива или соедине-
нија на жива

Не Не МЖСПП /

Член 11 став 2 (б) (б) кои содржат жива или соединенија на
жива Не Не МЖСПП /

Член 11 став 3 (а)

Секоја Страна е должна да преземе
соод ветни мерки со коишто живата: 

(a) ќе се управува на еколошки здрав
на чин, имајќи ги предвид упатствата из -
гот вени според Базелската конвенција и
во согласност со барањата што ќе ги
усвои Конференцијата на Страните во
дополнителен анекс во согласност со
член 27. При изготвувањето на ба ра ња -
та, Конференцијата на Страните е дол ж -
на да ги земе предвид прописите и
про г рамите на Страните за управување
со отпад;

Закон за управување со отпадот,
член 57, член 105 Делумно МЖСПП /

Член 11 став 3 (б)

(б) само користена, рециклирана, об но -
ве на или директно реупотребена за
намена дозволена за Страна според
оваа Конвенција или за еколошки
здраво одлагање согласно став 3 (a); 

Закон за управување со отпадот,
член 29 став 1 точка 4, 11, член 105 Делумно МЖСПП /

Член 11 став 3 (в)

(в) За Страни на Базелската конвенција,
не се транспортира преку ме ѓун  а род ни -
те граници, освен за целите на еко лош -
ки здраво одлагање во согласност со
овој член и со таа Конвенција. Во услови
кога Базелската конвенција не се при ме -
нува за транспорт преку меѓународни
гра ници, Страна ќе дозволи таков тран -
спо рт дамо по земањето предвид на ре -
ле  вантните меѓународни правила,
стан  д арди и упатства.

Закон за управување со отпадот,
член 105 Делумно МЖСПП /

Член 11 став 4

Конференцијата на Страните е должна да
настојува да соработува тесно со
релевантните тела на Базелската кон -
вен ција во ревизијата и ажу ри ра ње то,
спо ред потребата, на упатствата од став
3 (a).

/ Не се
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 11 став 5

Страните се поттикнуваат да
соработуваат помеѓу себе и со ре ле -
вант ните меѓувладини организации и
други суб   јекти, зависно од случајот, за
раз ви ва  ње на глобален, регионален и
наци о на лен капацитет за управување со
отпадоците со жива на еколошки здрав
начин.

Не Не МЖСПП /
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Член 13 став 4

Страните, во своите акции во врска со
финансирањето, целосно ќе ги земат
предвид посебните потреби и посебните
услови на Страните кои се мали остров-
ски држави во развој или најнеразвиени
држави.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 5

Мултилатералните, регионалните и би-
латералните извори на финансиска и
техничка помош, како и градењето на ка-
пацитети и трансферот на технологии, се
поттикнуваат, на ургентна основа, да ги
зголемат и да ги интензивираат нивните
активности за живата во поддршка на
Страните што се земји во развој во им-
плементацијата на оваа Конвенција во
однос на финансиските средства, тех-
ничката помош и трансферот на техноло-
гија.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 6 (a, б)

Механизмот ги вклучува:

(a) Доверителскиот фонд на
Глобалниот еколошки фонд, и 

(б) Посебна меѓународна програма за
поддршка на градење на капацитет и
техничка помош. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 7

Доверителскиот фонд на Глобалниот
еко лошки фонд ќе обезбедува нови,
реал ни, соодветни и навремени финан-
сиски средства за да се покријат трошо-
ците во поддршка на имплементацијата
на оваа Конвенција, како што е догово-
рено на Конференцијата на Страните. За
целите на оваа Конвенција, Доверител -
ски от фонд на Глобалниот еколошки
фонд ќе се управува под водство на Кон-
ференцијата на Страните и ќе одговара
пред истата. Конференцијата на Стра-
ните ќе обезбеди упатство за општите
стратегии, политики, програмски прио-
ритети и соодветноста за пристап до и
искористување на финансиските сред-
ства. Покрај тоа, Конференцијата на
Страните ќе обезбедува насоки за инди-
кативна листа на категории на активно-
сти кои можат да добиваат поддршка од
Доверителскиот фонд на Глобалниот
еколошки фонд. Доверителскиот фонд на
Глобалниот еколошки фонд ќе обезбеди
средства за покривање на договорените
нараснати трошоци за гло балните еко-
лошки придобивки и до го  ворените це-
лосни трошоци за одредени активности
за оспособување.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 8

При обезбедувањето на средства за од-
редена активност, Доверителскиот фонд
на Глобалниот еколошки фонд треба да
ги зема предвид потенцијалните нама-
лувања на живата од предложена актив-
ност во споредба со трошоците за
истата.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 9

За целите на оваа Конвенција, Програ-
мата од став 6 (б) ќе се управува под
водство на Конференцијата на Страните
и ќе одговара пред истата. Конференци-
јата на Страните, на својот прв состанок,
ќе одлучи во врска со институцијата до-
маќин за Програмата, што ќе биде по-
стоен субјект и ќе обезбеди насоки за
истиот, вклучувајќи во врска со неговото
времетраење. Сите Страни и други реле-
вантни заинтересирани субјекти се по-
викуваат да обезбедат финансиски
ресурси за Програмата, на доброволна
основа. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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КОНТАМИНИРАНИ ЛОКАЦИИ

Член 12 став 1

Секоја Страна ќе настојува да развие со-
одветни стратегии за идентификација и
оценка на контаминирани локации со
жива и соединенија на жива

Не Не МЖСПП /

Член 12 став 2

Сите акции за намалување на ризиците
од таквите локации се извршуваат на
еколошки здрав начин, вклучувајќи, кога
е соодветно, оценка на ризиците за
здравјето на луѓето и за животната сре-
дина од живата или соединенија на жива
што ги содржат тие.

Не Не МЖСПП /

Член 12 став 3
    (а, б, в, г, д, ѓ)

Конференцијата на Страните ќе донесе
упаства за управување со контамини-
рани локации, во кои може да се вклучат
методи и пристапи за: 

(a) Идентификација и карактеризација на
локациите;

(б) Вклучување на јавноста;

(в) Оценка на ризиците за здравјето на
луѓето и за животната средина;

(г) Опции за управување со ризиците пд
контаминираните локации;

(д) Проценка на придобивките и трошо-
ците; и

(ѓ) Верификација на резултатите

/ Не се
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 12 став 4

Страните се поттикнуваат да соработу-
ваат во изработката на стратегиите и во
спро ведувањето на активностите за
иден тификација, оценка, утврдување
при оритети, управување и доколку е
соод ветно ревитализација на контами-
нираните локации.

Не Не МЖСПП /

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАМ

Член 13 став 1

Секоја Страна се обврзува да обезбеди,
во границите на своите можности, сред-
ства во однос на оние национални ак-
тивности што се планираат да се
спроведат за имплементација на оваа
Конвенција, во согласност со своите на-
ционални политики, приоритети, планови
и програми. Таквите средства може да
вклучуваат домашно финансирање
преку релевантните политики, развојни
стратегии и национални буџети и по пат
на билатерално и мултилатерално фи-
нансирање, како и со вклучување на
приватниот сектор.

Не Не

МЖСПП/

Министер -
ство за 

Економија/

Министер -
ство за

здравство

/

Член 13 став 2

Целокупната ефективност на имплемен-
тацијата на оваа Конвенција од Страните
што се земји во развој ќе се поврзува со
ефективната имплементација на овој
член.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 3

Мултилатералните, регионалните и би-
латералните извори на финансиска и
техничка помош, како и градењето на ка-
пацитети и трансферот на технологии, се
поттикнуваат, на ургентна основа, да ги
зголемат и да ги интензивираат нивните
активности за живата во поддршка на
Страните што се земји во развој во им-
плементацијата на оваа Конвенција во
однос на финансиските средства, тех-
ничката помош и трансферот на техноло-
гија.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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Член 14 став 4
(а, б, в)

Конференцијата на Страните, до својот
втор состанок, а потоа редовно, а зе-
мајќи ги предвид доставите и извешта-
тите од Страните, вклучувајќи ги оние
предвидени со член 21 и информациите
доставени од други заинтересирани
субјекти, е должна:

(a) да ги разгледа информациите за по-
стојните иницијативи и напредокот што е
постигнат во однос на алтернативните
технологии;

(б) да ги разгледа потребите на Стра-
ните, особено на Страните кои се земји
во развој, за алтернативни технологии; и

(в) да ги идентификува предизвиците со
кои се сретнале Страните, особено Стра-
ните кои се земји во развој, при транс-
ферот на технологија.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 14 став 5

Конференцијата на Страните ќе дава
препораки за начините на коишто
градењето на капацитет, техничката
помош и трансферот на технологија
можат да се унапредат дополнително врз
основа на овој член

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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Член 13 став 10

Конференцијата на Страните и субјектите
коишто го сочинуваат механизмот, ќе се
договорат, на првиот состанок на Конфе-
ренцијата на Страните, за организаци-
јата за целосно ефектуирање на овие
ставови.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 11

Конференцијата на Страните е должна да
го ревидира, најдоцна до својот трет со-
станок, а потоа редовно, нивото на фи-
нансирање и на насоки обезбедени од
Конференцијата на Страните за субјек-
тите на кои им е доверено да го опера -
ционализираат механизмот вос   поставен
согласно овој член и нивна та ефектив-
ност и нивната способност да одговорат
на променливите потреби на Страните
кои се земји во раз вој и на Страните со
економии во тран зиција. Врз основа на
таквата ревизија, таа ќе преземе со-
одветно дејствие да ја подобри ефектив-
носта на механизмот.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 13 став 12

Сите Страни, во границите на нивните
можности, се повикуваат да придонесат
кон овој механизам. Механизмот ќе по-
ттикнува обезбедување на средства и од
други извори, вклучувајќи го приватниот
сектор и ќе настојува да ги насочи так-
вите средства за активностите што ги
поддржува.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ, ТЕХНИЧКА ПОМОШ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА

Член 14 став 1

Страните ќе соработуваат со цел да
обезбедат, во границите на нивните
можности, навремено и соодветно гра-
дење капацитет и техничка помош за
Страните што се земји во развој, особено
за Страните што се најнеразвиени земји
или малите островски земји во развој и
Страните со економии во транзиција, да
им помогнат во извршувањето на нив-
ните обврски од оваа Конвенција.

Не Не е 
релевантно

Република
Македонија е
земја со еко-

номија во
транзиција

Член 14 став 2

Градењето на капцитет и техничката
помош согласно став 1 и член 13 може
да се реализираат преку регионални,
подрегионални и национални аранж-
мани, вклучувајќи ги постојните регио-
нални и подрегионални центри, преку
други билатерални и мултилатерални
средства и преку партнерства, вклучу-
вајќи партнерства кои го вклучуваат
приватниот сектор. Треба да се бара со-
работка и координација со други мулти-
латерални договори во областа на
животната средина на полето на хемика-
лиите и отпадоците со цел да се зголеми
ефективноста на техничката помош и
нејзината реализација.

/ Не се 
транспонира

Регионална /
меѓународна

процедура

Член 14 став 3

Страните кои се развиени земји и дру-
гите Страни во границите на нивните
можности ќе промовираат и олеснуваат,
поддржани од приватниот сектор и од
други релевантни заинтересирани субј-
екти, според случајот, развој, трансфер и
распоредување на и пристап до најсо-
времени еколошки здрави алтернативни
технологии за 

Страните кои се земји во развој, особено
најнеразвиените земји и малите остров-
ски земји во развој и 

Страните со економии во транзиција, за
да ги зајакнат нивните капацитети за
ефективна имплементација на оваа Кон-
венција.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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ЗДРАВЕСТВЕНИ АСПЕКТИ

Член 16 став 1 (а)

Страните се поттикнуваат: 

(a) да промовираат изработка и
имплементација на стратегии и про гра -
ми за идентификација и заштита на по -
пу лациите под ризик, особено ран ливите
популации, а кои може да вклу чуваат и
усвојување на научно зас но вани
здравствени упатства во врска со
изложеноста на жива и соединенија на
жива, во кои се утврдуваат цели за на -
малување на изложеноста на жива, кога
е тоа соодветно, и едукација на јав нос та
со учество на здравствениот сектор и
другите вклучени сектори;

Закон за здравствената заштита (Служ -
бен Весник на Република Ма ке до нија“
број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15), член 16 став 2

Делумно
Министер -

ство за
здравство

/

Член 16 став 1 (б)

(б) да промовираат изработка и им пле -
мен тација на научно засновани еду ка -
тив  ни и превентивни програми за
про фесионална изложеност на жива и
сое диненијата на жива

Закон за здравствената заштита, член
16 став 1 алинеа 11, член 26 став 1 али-
неа 2, член 30 став 1 точка 6

Закон за безбеднпост и здравје на ра-
бота (Сл. Весник на РМ бр. 53/13 – пре-
чистен текст; чл. 5, 7, 9, 11, 12, 13)

Правилник за минимални барања за
безбедност и здравје на вработените од
ризици поврзани со изложување на хе-
миски супстанци (Сл. Весник на РМ бр.
46/2010)

Делумно
Министер -

ство за
здравство

/

Член 16 став 1 (в)

(в) да промовираат соодветни услуги на
здравствена заштита за превенција,
третман и нега за популациите кои се
засегнати од изложеност на жива и
соединенијата на жива;

Уредба за видот, начинот, обемот и 
ценовникот на здравствените прегледи
на вработените (Сл. Весник на РМ бр.
60/2013 точка 3.1.6 и 3.1.7)

Листа на професионални болести
(Сл. Весник на РМ бр. 88/2004 точка
107)

Не
Министер -

ство за
здравство

/

Член 16 став 1 (г)

(г) да воспоставуваат и зајакнуваат, како
што е соодветно, институционалните и
здравствените професионални капаци-
тети за превенција, дијагностицирање,
третман и мониторинг на здравствените
ризици поврзани со изложеноста на
жива и соединенијата на жива

Овластени установи за 
медицина на труд

Овластени правни субјекти за 
безбедност на работа

Не
Министер -

ство за
здравство

/

Член 16 став 1 (а, б)

Конференцијата на Страните, при раз-
гледувањето на прашањата или актив-
ностите поврзани со здравјето, треба: 

(a) да се консултираат и да соработуваат
со Светската здравствена организација,
Меѓународната организација за труд и
со други релевантни меѓувладини орга-
низации, според потребата; и

(б) да промовираат соработка и размена
на информации со Светската здрав-
ствена организација, Меѓународната ор-
ганизација за труд и со други
релевантни меѓувладини организации,
според потребата.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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КОМИТЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И УСОГЛАСЕНОСТ

Член 15 став 
1, 2, 3, 4 (а, б, в), 
5, 6

1. Со ова се воспоставува механизам, кој
вклучува Комитет како подредено тело
на Конференцијата на Страните со цел
да се унапреди имплементацијата на
сите одредби на оваа Конвенција и да се
ревидира усогласеноста со истите.
Механизмот, вклучувајќи го Комитетот, ќе
биде олеснувачки по природа и ќе
посветува посебно внимание на
односните национални способности и
услови на Страните. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. Комитетт ќе ја промовира
имплементацијата на сите одредби на
оваа Конвенција и ќе ја ревидира
усогласеноста со истите. Комитетот ќе ги
испитува поединечните и системските
прашања поврзани со имплементацијата
и усогласеноста и ќе дава препораки,
како што е соодветно, до
Конференцијата на Страните.

3. Комитетот е се состои од 15 членови
номинирани од Страните и избрани од
Конференцијата на Страните, со должно
внимание за рамномерна географска
застапеност заснована на петте региони
на Обединетите нации; првите членови
се избираат на првиот состанок на
Конференцијата на Страните, а потоа во
согласност со деловникот за работа
одобрен од Конференцијата на Страните
во согласност со став 5; членовите на
Комитетот мора да имаат компетентност
во поле од релевантност за оваа
Конвенција и да одразуваат соодветна
рамнотежа на експертиза

4. Комитетот може да разгледува 
пра шања врз основа на:

(a) писмени достави од Страна во врска
со нејзината сопствена усогласеност;

(б) национални извештаи согласно
член 21; и

(в) барања од Конференцијата на
Страните.

5. Комитетот ќе изготви свој деловник за
работа кој подлежи на одобрување од
вториот состанок на Конференцијата на
Страните; Конференцијата на Страните
може да усвои дополнителни
задолженија за Комитетот.

6. Комитетот ќе вложува максимални
напори да ги донесува своите препораки
со консензус. Доколку се исцрпат сите
напори за консензус и не се постигне
консензус, таквите препораки крајно ќе
се усвојат со три-четвртинско
мнозинство од гласовите на присутните
членови со право на глас, врз основа на
кворум од две третини од членовите.
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Член 17 став 5

За целите на оваа Конвенција, информа-
циите за здравјето и безбедноста на лу-
ѓето и на животната средина нема да се
сметаат доверливи. Страните коишто
разменуваат други информации соглас -
но оваа Конвенција ќе ги заштитат до-
верливите информации по меѓусебен
договор

Не Не

МЖСПП/
Министер -

ство за
здравство

/

ИНФОРМИРАЊЕ, СВЕСТ И ЕДУКАЦИЈА НА ЈАВНОСТА

Член 18 став 1 
[а (i), (ii),(iii), (iv) (v);
б]

Секоја Страна, во границите на своите
можности, е должна да промовира и
овозможи:

Закон за животна средина, 
член 56 и член 56-а, 
Закон за хемикалии, 
член 8 став 18

Делумно

МЖСПП/
Министер -

ство за
здравство

/

(a) Обезбедување за јавноста на достап-
ните информации за:

(i) здравствените и еколошките ефекти
од живата и соединенијата на жива; 

(ii) алтернативите на живата и
соединенијата на жива;

(iii) темите утврдени во став 1 на
член 17; 

(iv)резултатите од своите истражувачки,
развојни и мониторинг активности спо-
ред член 19; и

(v)  активностите за исполнување на
своите обврски од оваа Конвенција;   

(б)    Едукација, обука и свест на јавноста
во врска со ефектите од изложување на
жива и соединенија на жива, во сора-
ботка со релевантните меѓувладини и
невладини организации и ранливите по-
пулации, според случајот.

Член 18 став 2

Секоја Страна е должна да ги користи
постојните механизми или да размисли
за развивање на механизми, како што се
регистри за испуштање и пренесување
на загадувачки материи, кога се примен-
ливи, за собирање и објавување на ин-
формации за проценките на своите
годишни количини на жива и соедине-
нија на жива кои се емитираат, испуш-
таат или се одлагаат преку човековите
активности.

Закон за животна средина, 
член 41 Да МЖСПП /
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РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

Член 17 став 1 (a)

1. Секоја Страна е должна да овозможи
размена на:

(a) научни, технички, економски и правни
информации за жива и соединенијата на
жива, вклучувајќи токсиколошки, екоток-
сиколошки и безбедносни информации;

Закон за животна средина, 
член 56 и член 56-а Делумно МЖСПП /

Член 17 став 1 (б)

(б) информации за намалувањето или
елиминацијата на употребата, прометот,
емисиите и ослободувањата на жива и
соединенија на жива;

Закон за животна средина, 
член 56 и член 56-а Делумно МЖСПП /

Член 17 став 1
(в; i, ii, iii)

(в) информации за технички и економски
одржливи алтернативи на:

(i) производи со додадена жива;

(ii) производни процеси во кои се кори-
стат жива и соединенија на жива; и 

(iii) активности и процеси од кои се еми-
тираат или се испуштаат жива и соеди-
ненија на жива;

вклучувајќи информации за здравстве -
ни  те и еколошките ризици и економски -
те и социјалните трошоци и при добивки
на таквите алтернативи; и

Закон за животна средина,
член 56 и член 56-а Делумно МЖСПП /

Член 17 став 1 (г)

епидемиолошки информации за здрав -
стве  ните последици поврзани со изло -
же носта на жива и соединенија на жива,
во тесна соработка со Светската здрав-
ствена организација и други релеван т ни
организации, зависно од потребата

Закон за здравствена заштита
(„Службен Весник на Република
Македонија“ бр. 43/2012,145/2012,
87/2013, 64/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 88/2014, 10/2015)
член 2 став 2

Делумно
Министер -

ство за
здравство

/

Член 17 став 2

Страните можат да ги разменуваат ин-
формациите од став 1 директно, преку
Секретаријатот или во соработка со
други релевантни организации, вклучу-
вајќи ги секретаријатите на конвенциите
за хемикалии и за отпадоци, зависно од
случајот.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 17 став 3

Секретаријатот е должен да ја олеснува
соработката во размената на информа-
циите од овој член, како и со релевант-
ните организации, вклучувајќи ги
сек ретаријатите на релевантните мулти -
ла те рални договори во областа на
живот ната средина и други меѓународни
иницијативи. Покрај информациите од
Страните, овие информации ќе вклучу-
ваат и информации од меѓувладини и
невладини организации со експертиза
во областа на живата и од национални и
меѓународни институции со таква екс-
пертиза.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 17 став 4

Секоја Страна е должна да назначи на-
ционален координатор за размена на
информациите според оваа Конвенција,
вклучувајќи во врска со согласноста на
Страните увознички во согласност со
член 3

Не Не

МЖСПП/
Министер -

ство за
здравство

/
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ПЛАНОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Член 20 став 1

Секоја Страна може, по првичната про-
ценка, да изработи и да спроведува план
за имплементација, земајќи ги предвид
своите домашни околности, за исполну-
вање на обврските од оваа Конвенција.
Секој таков план треба да се проследи до
Секретаријатот веднаш по неговото из-
готвување.

Не Не МЖСПП /

Член 20 став 1

Секоја Страна може да го ревидира и
ажурира својот план за имплементација,
имајќи ги предвид своите домашни
околности и повикувајќи се на упат-
ствата на Конференцијата на Страните и
на други релевантни упатства.

Не Не МЖСПП /

Член 20 став 2

Страните треба, при извршувањето на
работата од став 1 и 2, да ги консултира
националните заинтересирани субјекти
со цел да се олесни изработката, импле-
ментацијата, ревидирањето и ажурира-
њето на нивните планови за
имплементација

Не Не МЖСПП /

Член 20 став 4

Страните можат, исто така, да се коорди-
нираат во врска со регионалните пла-
нови за да се олесни имплементацијата
на оваа Конвенција

Не Не МЖСПП /

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 21 став 1

Секоја Страна е должна да доставува из-
вештаи до Конференцијата на Страните,
преку Секретаријатот, за мерките што ги
презела за имплементација на одред-
бите на оваа Конвенција и за ефектив-
носта на таквите мерки и можните
предизвици во постигнувањето на це-
лите на Конвенцијата.

Не Не МЖСПП /

Член 21 став 2

Секоја Страна е должна да ги вклучи во
своите извештаи информациите што се
бараат со членовите 3, 5, 7, 8 и 9 на оваа
Конвенција

Не Не

МЖСПП/
Министер -

ство за
здравство 

/
Министер -

ство за
Економија

/

Член 21 став 3

Конференцијата на Страните, на својот
прв состанок, ќе донесе одлука во врска
со временската рамка и формата на из-
вестувањето што ќе треба да ги следат
Страните, земајќи ја предвид препора-
чливоста за координирањето на изве-
стувањето со другите релевантни
конвенции за хемикалии и отпадоци.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИВНОСТА

Член 22 став 1

Конференцијата на Страните ќе ја ева-
луира ефективноста на оваа Конвенција,
почнувајќи најдоцна по шест години од
влегувањето во сила на Конвенцијата, а
потоа периодично на интервали за кои
ќе одлучи

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Article 22 
paragraph 2

За да се олесни евалуацијата, Конферен-
цијата на Страните, на својот прв соста-
нок, ќе иницира воспоставување на
структури за обезбедување на според-
ливи мониторинг податоци за прису-
ството и движењето на жива и
со единенијата на жива во животната
средина, како и за трендовите на ни-
воата на жива и соединенијата на жива
утврдени во биотските медиуми и кај
ранливите популации.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И МОНИТОРИНГ

Член 19 став 1
(а), (б), (в), (г),
(д), (ѓ), (е))

Страните ќе соработуваат за да израбо-
тат и да ги унапредат, имајќи гои предвид
нивните услови и можности:

Закон за животна средина, 
член 32 Делумно МЖСПП /

(a) Инвентари (листи) на употребата, по-
трошувачката и антропогените емисии
во воздухот и Ослободувања во водата и
во почвато, на жива и соединенија на
жива;

(б) Моделирање и географски репрезен-
тативен мониторинг на нивоата на жива
и соединенија на жива во ранливите по-
пулации и медиумите на животната сре-
дина, вклучувајќи ги биотските медиуми
како што се рибите, морските цицачи,
морските желки и птици, како и сора-
ботка во собирањето и размената на ре-
левантните соодветни примероци;

(в) Оценки на влијанијата на жива и со-
единенија на жива врз здравјето на лу -
ѓе  то и животната средина, покрај
со цијалните, економските и културните
влијанија, особено во однос на ранли-
вите популации;

(г) Усогласени методологии за активно-
стите што се преземаат согласно под-
ставовите (a), (б) и (в);

(д) Информации за еколошкиот циклус,
транспортот (вклучувајќи далекусежно
пре несување и таложење), транс фор ма -
ци   јата и судбината на жива и соеди не ни -
 ја на жива во опсегот на еко   си  стемите,
земајќи ја предвид соод вет но дистрибу-
цијата меѓу антро по ге ни  те и природните
емисии и Ос  ло бодувања на жива и ремо-
билизацијата на живата од историските
наноси; 

(ѓ) Информации за трговијата и проме-
тот на жива и соединенија на жива и
производи со додадена жива; и

(е) Информации и истражување за
технич ката и економската достапност на
производите и процесите без жива и нај-
добрите достапни техники и најдобрите
еколошки практики за намалување и мо-
ниторинг на емисиите и ослободувањата
на жива и соединенија на жива

Член 19 став 2

Страните треба, кога е соодветно, да се
надоврзуваат на постојните мрежи за
мониторинг и истражувачки програми
при преземањето на активностите 
утврдени во став 1

Закон за животна средина,
член 32 Делумно МЖСПП /
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Член 23 став 5 (а),
(б), (в), (г), (д), (ѓ)

Конференцијата на Страните ќе врши
континуирана ревизија и евалуација на
имплементацијата на оваа Конвенција.
Таа ќе ги извршува функциите што и се
доделени со оваа Конвенција, а за таа
цел:

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

(a) ќе воспостави подредени тела за
коишто ќе смета дека се потребни за
имплементација на оваа Конвенција;

(б) ќе соработува, кога е соодветно, со
надлежните меѓународни организации и
меѓувладини и невладини тела; 

(в) редовно ќе ги ревидира сите
информации што се доставени до неа и
до Секретаријатот во согласност со член
21; 

(г) ќе разгледува препораки доставени
до неа од страна на Комитетот за
имплементација и усогласеност; 

(д) ќе разгледува и ќе презема
дополнителни дејствија што може да
бидат потребни за постигнување на
целите на оваа Конвенција; и

(ѓ) ќе ги ревидира Анекс A и B во соглас-
ност со член 4 и член 5.

Член 23 став 6

Обединетите Нации, нивните специјали-
зирани агенции и Меѓународната аген-
ција за атомска енергија, како и држава
којашто не е Страна на оваа Конвенција,
може да бидат претставени на состано-
ците на Конференцијата на Страните
како набљудувачи. Секое тело или секоја
агенција, без разлика дали се нацио-
нални или меѓународни, кои се квалифи-
кувани за прашањата опфатени со оваа
Конвенција и го информирале Секрета-
ријатот за својата желба да бидат пре-
тставени на состанок на Страните како
набљудувач, може да добијат дозвола за
тоа, освен ако најмалку една третина од
Страните не изнела противење. Допуш-
тањето и учеството на набљудувачите ќе
подлежат на деловникот усвоен од
страна на Конференцијата на Страните

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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Article 22 
paragraph 3 
(a, b, c, d)

Евалуацијата ќе се спроведува врз ос-
нова на достапните научни, еколошки,
технички, финансиски и економски ин-
формации, вклучувајќи: 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

(a) извештаи и други информации од мо-
ниторинг доставени до Конференцијата
на Страните во согласност со став 2;

(б) извештаи доставени во согласност со
член 21; 

(в) информации и препораки обезбедени
во согласност со член 15; и

(г) извештаи и други релевантни инфор-
мации за функционирањето на финан-
сиската помош, трансферот на
технологија и организацијата за гра-
дење на капацитет воведени според
оваа Конвенција.

КОНФЕРЕНЦИЈА НА СТРАНИТЕ

Член 23 став 1
Со ова се воспоставува Конференцијата
на Страните

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 23 став 2

Првиот состанок на Конференцијата на
Страните го свикува Извршниот ди рек -
тор на Програмата на Обе ди не ти те
нации за животна средина, најдоцна
една година од датумот на влегување во
сила на Конвенцијата. Потоа, ре дов ни те
состаноци на Конференцијата на
Страните ќе се одржуваат на редовни
ин тер вали, за што ќе одлучи Кон фе рен -
ци јата

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 23 став 3

Вонредни состаноци на Конференцијата
на Страните ќе се одржуваат во време
кое што Конференцијата ќе го смета
неоп ходно или на писмено барање на
која било Страна, под услов, во рок од
шест месеци од доставувањето на ба ра -
њето до Страните од страна на Сек -
ретаријатот истото е подржано најмалку
од една третина од Страните.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

Член 23 став 4

Конференцијата на Страните, со кон сен -
зус, ќе се договори и ќе ги усвои на свој -
от прв состанок деловникот за ра бота и
финансиските правила за себе и за сите
свои подредени тела, како и фи -
нансиските правила со кои ќе се ре гу -
лира финансирањето на Сек  ре тар и  ја т от

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 25

1. Страните ќе настојуваат да ги разре-
шуваат евентуалните спорови меѓу нив
во врска со толкувањето или примената
на оваа Конвенција по пат на преговори
или други мирољубиви средства по
нивен избор. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. При ратификувањето, прифаќањето,
одобрувањето или пристапувањето кон
оваа Конвенција или кога било потоа,
Страна што не е регионална ор га ни за -
ци ја за економска интеграција, Страна
може да изјави во писмен инструмент
што го доставува до Депозитарот дека,
при евентуален спор во врска со тол ку -
ва њето или примената на оваа
Конвенција, таа признава едно или двете
од следниве средства за ре ша ва ње на
спорови како задолжителни во однос на
Страна што ја прифатила истата обврска:

(a арбитража во согласност со
постапката утврдена во Дел I на
Анекс Д; 

(б) поднесување на спорот до
Меѓу на род ниот суд на правдата.

3. Страна што е регионална ор га ни за циј а
за економска интеграција, може да да де
изјава со ист ефект во однос на ар би тра -
жата во согласност со став 2.

4. Изјава дадена во согласност со став 2
или 3 останува во сила додека не истече
според своите рокови или до три месеци
по депонирањето на писменото
известување за нејзиното повлекување
кај Депозитарот.

5. Истекот на изјава, писменотот из вес -
ту вање за повлекување или нова изјава
нема на ниту еден начин да влијае на
пос тапките што се во тек пред ар бит раж -
ниот суд или пред Меѓународниот суд на
правдата, освен ако страните во спорот
не се договорат поинаку.

6. Доколку страните во спор не ги
прифатиле истите средства за ре ша ва -
ње на спорови во согласност со став 2
или 3, и ако не се во состојба да го
разрешат својот спор со средствата
наведени во став 1 во рок од дванаесет
месеци од известувањето од едната
Страна до другата дека постои спор меѓу
нив, спорот ќе се достави до комисија за
помирување на барање на која било
страна во спорот. Одредбата утврдена во
Дел II на Анекс Д ќе се применува на
помирувањето од овој член.
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СЕКРЕТАРИЈАТ

Article 24 
paragraph 1and 2
(a,b,c,d, e, f g)

1. Со ова се воспоставува
Секретаријатот.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. Функциите на Секретаријатот се:

(a) да ги врши подготовките за
состаноците на Конференцијата
на Страните и нејзините под ре -
дени тела и да ги обезбедува за
нив услугите што се потребни;

(б) да пружа помош на Стра ните,
особено на Страните што се
земји во развој и Стра ните со
економии во транзиција, на ба -
рање, во имплементацијата на
оваа Конвенција;

(в) да остварува координација,
како што е соодветно, со сек -
ретаријатите на релевантните
меѓународни тела, особено со
кон венциите за други хе ми ка лии
и отпадоци;

(г) да им помага на Страните во
размената на информации по вр -
зани со имплементацијата на
оваа Конвенција;

(д) да подготвува и периодично
да доставува до Страните из -
веш таи засновани на ин фор ма -
ци ите што ги прима во
сог ласност со член 15 и 21 и
други достапни информации;

(ѓ) да склучува, под општо
водство на Конференцијата на
Страните, такви ад ми нис тра -
тивни и договорни аранжмани
што може да бидат потребни за
ефективно извршување на не го -
вите функции; и

(е) да ги извршува другите
секретаријатски услуги ут вр де -
ни во оваа Конвенција и други
функ ции што може да ги оп ре -д -
е ли Конференцијата на Стра -
ните.

3. Секретаријатските функции за оваа
Кон венција ќе ги извршува Извршниот
ди ректор на Програмата на Обе ди нетите
нации за животна средина, освен ако
Конференцијата на Страните не од лучи,
со тричетвртинско мнозинство на
Страните што се присутни со право на
глас, да ги довери секретаријатските
функц ии на една или на повеќе ме ѓу -
народни организации.

4. Конференцијата на Страните, во кон -
султација со соодветните меѓународни
тела, може да ја унапреди со работката и
координацијата меѓу Сек ре таријатот и
сек ретаријатите на конвенциите за дру -
ги хемикалии и отпадоци. Кон ферен -
цијата на Страните, во консултација со
соодветните меѓународни тела, може да
обезбеди дополнителни насоки за оваа
проблематика.
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УСВОЈУВАЊЕ И ИЗМЕНА НА АНЕКСИ

Член 27

1. Анексите кон оваа Конвенција
сочинуваат интегрален дел од истата и
освен ако не е експлицитно предвидено
поинаку, упатување на оваа Конвенција
претставува истовремено упатување на
кој било анекс на истата.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. Сите анекси усвоени дополнително по
денот на влегување во сила на оваа
Конвенција се ограничуваат на
процедурални, научни, технички или
административни прашања. 

3. Следнава постапка се применува за
предлагање, усвојување и влегување во
сила на дополнителните анекси на оваа
Конвенција:

(a) Дополнителните анекси ќе се
предлагаат и ќе се усвојуваат според
постапката утврдена во ставовите 1–3 на
член 26; 

(б) Страна што не е во состојба да при -
фати дополнителен анекс ќе го извести
Де позитарот, во писмена форма, во рок
од една година од денот на из вес ту ва -
ње то од Депозитарот за усвојувањето на
таквиот анекс.  Депозитарот без од ла -
гање ги известува сите страни за се кое
такво известување што го примил.
Страна може, во било кое време, да го
из вести Депозитарот, во писмена фор ма,
дека се повлекува од претходно из вес -
тување за неприфаќање во однос на до -
полнителен анекс, а со тоа анексот ќе
вле зе во сила за таа Страна во сог лас -
ност со подстав (в); и

(в) По истекот на една година од денот
на известувањето од Депозитарот за
усвојувањето на дополнителен анекс,
анексот влегува во сила за сите Страни
кои не доставиле известување за
неприфаќање во согласност со од ред -
бите на подстав (б). 

4. Предлагањето, усвојувањето и
влегувањето во сила на оваа Кон вен ција
подлежат на истите постапки како и за
предлагање, усвојување и вле гу ва ње на
сила на дополнителни анекси кон
Конвенцијата, освен што измена на
анекс не влегува во сила во однос на
Страна која дала изјава во врска со
измената на анекси во согласност со
став 5 на член 30, во кој случај таква
измена влегува во сила за таква Страна
на деведесеттиот ден од денот на
нејзиното депонирање кај Депозитарот
на својот инструмент за ратификација,
прифаќање, одобрување или прис та пу -
ва ње во однос на таквата измена.

5. Ако дополнителен анекс или измена на
анекс е поврзан со измена на оваа
Конвенција, дополнителниот анекс или
дополнителната измена нема да да
влезе во сила до моментот на вле гу ва -
ње во сила на измената на Кон вен ци јата.
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ИЗМЕНИ НА КОНВЕНЦИЈАТА

Член 26

1. Измени на оваа Конвенција може да
предлага секоја Страна. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. Измените на оваа Конвенција се
усвојуваат на состанок на
Конференцијата на Страните. Текстот на
секоја предложена измена се
проследува до Страните од
Секретаријатот најмалку шест месеци
пред состанокот на којшто истата се
предлага за усвојување. Секретаријатот,
исто така, ја проследува предложената
измена до потписничките на оваа
Конвенција и за информирање до
Депозитарот.

3. Страните ги вложуваат сите можни
напори да постигнат согласност за
предложена измена на оваа Конвенција.
Доколку се исцрпат сите напори за
консензус, а не се постигне согласност,
измената како последно средство се
усвојува со три-четвртинско мнозинство
од Страните што се присутни на
состанокот со право на глас.

4. Усвоен амандман се доставува од
страна на Депозитарот до сите Страни за
ратификација, прифаќање или
одобрување.

5. Ратификацијата, прифаќањето или
одобрувањето на измена се соопштува
на Депозитарот во писмена форма.
Измената усвоена во согласност со став
3 влегува во сила за Страните што се
согласиле да бидат обврзани со неа на
деведесеттиот ден од денот на
усвојувањето на инструментите за
ратификација, прифаќање или
одобрување од најмалку три четвртини
од Страните кои биле Страни во времето
кога била усвоена измената. Потоа,
измената ќе влегува во сила за која било
друга на деведесеттиот ден од денот на
којшто таа Страна го депонира својот
инструмент за ратификација, прифаќање
или одобрување на измената.
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РАТИФИКАЦИЈА, ПРИФАЌАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ ИЛИ ПРИСТАПУВАЊЕ

Член 30

1. Оваа Конвенција подлежи на ра ти фи -
ка ција, прифаќање или одобрување од
др жави или регионални организации за
еко номска интеграција. Таа ќе биде от -
во рена за пристапување од држави и
ре гионални организации за економска
ин теграција од денот по денот на којшто
Кон венцијата се затвора за пот пи шу ва -
ње. Инструментите за ратификација,
при фаќање, одобрување или прис та -
пување се депонираат кај Депозитарот.

Не Не

МЖСПП,
Министер -

ство за
надвореш -
ни работи

/

2. Регионална организација за еко ном -
ска интеграција што станала Страна на
оваа Конвенција без која било од неј зи -
ни те држави членки да е Страна е об вр -
зана со сите обврски од Кон  вен цијата.
Во случај на таква ор га низа ција, на која
една или повеќе земји членки се Страна
на оваа Конвенција, организацијата и
нејзините земји членки ќе одлучат за
нивните односни одговорности за
извршување на нивните обврски од
Конвенцијата. Во таков случај, ор га -
низацијата и земјите членки немаат
право да ги користат правата според
Конвенцијата истовременогод.

3. Во својот инструмент за ратификација,
прифаќање, одобрување или прис -
тапување, регионална организација за
економска интеграција дава изјава за
степенот на својата надлежност во однос
на прашањата што се регулираат со оваа
Конвенција. Секоја таква ор га низација,
исто така, го информира Де позитарот кој
од своја Страна ги ин  формира Страните
за секое ре левантно модифицирање на
својата надлежност.

4. Секоја држава или регионална
организација за економска интеграција
се поттикнува да пренесе до Сек ре тари -
јат от, во времето на ратификација,
прифаќање, одобрување или прис та пу -
ва ње на Конвенцијата, информации за
своите мерки за спроведување спо ред
оваа Конвенција.

5. Во својот инструмент за ратификација,
при фаќање, одобрување или прис -
тапување, Страна може да даде изјава
дека, во однос на неа, измена на анекс
ќе влезе во сила по депонирањето на
неј зиниот инструмент за ратификација,
при фаќање, одобрување или прис та пу -
вање во врска со измената.
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ПРАВО НА ГЛАС

Член 28

1.  Секоја Страна на оваа Конвенција има
еден глас, освен како што е ут вр де но во
став 2. 

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2.  Регионална организација за еко ном -
ска интеграција, за прашања од неј зи -
ниот делокруг, го користи своето право
да гласа со број на гласови еднаков на
бројот на земји членки кои се Страни на
оваа Конвенција. Таква организација
нема да го користи правото на глас ако
која било од нејзините членки го користи
своето право на глас и обратно.

ПОТПИШУВАЊЕ

Член 29

Оваа Конвенција е отворена за потпишу-
вање во Кумамото, Јапонија од држави и
регионални организации за економска
интеграција на 10 и 11 октомври 2013
година, а потоа во седиштето на Обеди-
нетите нации во Њујорк до 9 октомври
2014 година.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВИ

Член 35

Оригиналот на оваа Конвенција, чиишто
текстови на арапски, кинески, англиски,
француски, руски и шпански јазик се ед-
накво автентични се депонира кај Депо-
зитарот.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

IN WITNESS WHERE OF the 
unde r signed, being duly authorized to that
effect, have signed this Convention. 

Done at Kumamoto, Japan, on this tenth
day of October, two thousand and thirteen.

АНЕКСИ

АНЕКС A
ПРОИЗВОДИ СО ДОДАДЕНА ЖИВА

Дел I: Производи од
член 4, став 1

Закон за хемикалии, член 8 став (1),
точка 4; Листата на ограничувања и за-
брани за употреба на хемикалии; Закон
за управување со електрична и електро-
нска опрема и отпадна електрична и
електронска опрема, член 9 став 1 и став
3, член 41 став 4, 

Листа на видови на производи кои при-
паѓаат во категориите на електрична и
електронска опрема; 

Листа на опрема на која не се однесува -
ат мерките за забрана и органичувања
за пуштање на пазар во Република Ма -
ке  донија на електрична и електронска
оп рема како и максималните вредности
за концентрација на опасни супстанции
ро ковите до кои е дозволено присуство
на одредени опасни супстанции во елек -
трична и електронска опрема, неј зи ните
сoставни делови и материјали оп рема;
Закон за безбедност на коз ме тич  ките
производи; 

Листа на супстанции што не смеат да
бидат користени во козметичките про-
изводи

Делумно

МЖСПП,
Министер -

ство за
здравство

/

Дел II: Производи од член 4, став 3 Не Не /

АНЕКС Б
ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ ВО КОИ СЕ КОРИСТАТ ЖИВА И СОЕДИНЕНИЈА НА ЖИВА

Дел I: Процеси кои подлежат на член 5, став 2

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично загаду-
вање на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2

Делумно МЖСПП /

Дел II:  Процеси кои подлежат на член 5, став 3 Не Не

МЖСПП /
Министер -

ство за
економија

/
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ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 31

1.  Оваа Конвенција влегува во сила на
де ведесеттиот ден од денот на де по ни -
ра њето на педесеттиот инструмент за
ратификација, прифаќање, одобрување
или пристапување.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура

2. За секоја држава или регионална ор -
га низација за економска интеграција,
што ја ратификува, прифаќа или одоб -
рува оваа Конвенција или пристапува
кон неа по депонирањето на педе сет тиот
инструмент за ратификација, при фа ќање,
одобрување или прис тапување,
Конвенцијата влегува во сила  на
деведесеттиот ден од денот на де -
понирањето од страна на таквата
држава или регионална организација за
еко номска интеграција на нејзиниот инс -
трумент за ратификација, при фа ќање,
одобрување или пристапување.

3. За целите на став 1 и 2, секој ин стру -
ме нт депониран од регионална ор га ни -
за ција за економска интеграција нема да
се брои како дополнителен на оние што
се депонирани од државите членки на
таа организација.

РЕЗЕРВИ

Член 32 Не може да се задржуваат резерви кон
оваа Конвенција. / Не се 

транспонира
Меѓународна

процедура

ПОВЛЕКУВАЊЕ

Член 33

1.  Во кое било време по три години од
ден от на којшто оваа Конвенција влегла
во сила за Страна, таа Страна може да се
повлече од Конвенцијата со до ста вува -
ње на писмено известување до Депози-
тарот.

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура2.  Секое такво повлекување влегува во

сила по истекот на една година од
прием  от од страна на Депозитарот на
из вестувањето за повлекување или на
подоцнежен датум кој може да биде на-
веден во известувањето за повлеку-
вање.

ДЕПОЗИТАР

Член 34 Генералниот секретар на Обединетите
нации е Депозитар на оваа Конвенција. / Не се 

транспонира
Меѓународна

процедура
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АНЕКС В
ЗАНАЕТЧИСТВО И ИСКОПУВАЊЕ НА ЗЛАТО ОД МАЛ ОБЕМ

Национални акциски планови Не Не

МЖСПП /
Министер -

ство за
економија

/

АНЕКС Г
ЛИСТА НА ТОЧКЕСТИ ИЗВОРИ НА 
ЕМИСИИ НА ЖИВА И СОЕДИНЕНИЈАТА 
НА ЖИВА ВО АТМОСФЕРАТА

Закон за квалитетот на амбиентниот
воз дух, член 13; Правилник за гра нич ни -
те вредности за дозволените нивоа на
емисии и видови на загадувачки суп -
станции во отпадните гасови и пареи кои
ги емитираат стационарните извори во
воздухот, 

Делумно МЖСПП /Прилог 1 Табела 4, Прилог 2 Дел 11А
Табела 12, Прилог 2 Дел 27А и 27Б

Закон за ратификација на Конвенцијата
за далекусежно прекугранично за га ду -
ва ње на воздухот од  1979/  Протоколот
за тешки метали ( Сл.Весник на РМ бр
135/10), Член 2

АНЕКС Д
ПОСТАПКИ ЗА АРБИТРАЖА И 
ПОМИРУВАЊЕ

/ Не се 
транспонира

Меѓународна
процедура
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