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Овој инвентар е изготвен во рамките на проектот финансиран од ГЕФ „Иницијал на оцена за
состојбата со жива во Република Македонија”, за којшто UNEP е им плементациона агенција, а
пак Регионалниот центар за Базелската кон вен ци ја во Братислава е извршната агенција. 

Целта на овој документ е да се идентификуваат изворите на ослободувањата на жива во Ре-
публика Македонија, да се квантифицира тоа ослободување и ис то то да се распредели во со-
одветните излезни патеки, или по пат на ана ли зи ра ње на влезните суровини во процесите и
излезните текови што од нив про излегуваат, или, пак, по пат на користење на појдовните фак-
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Целта на документот не е да се утврдат ризиците по животната средина и влијанието врз
здравјето на населението од ослободувањата на жива. За да се постигне тоа, би требало да
се направи детална оценка на ризикот така што ќе се утврдат патеките на изложеност и за-
сегнатите рецептори и ќе се подготви токсиколошка студија со која ќе се покаже поврзаноста
помеѓу изложеноста во животната средина и влијанието врз здравјето.

Извештајот за националниот инвентар на жива го изработија проф. д-р Трајче Стафилов, м-р
Александар Мицковски и м-р Марјан Михајлов, со стручна ре дак ција од д-р Дејвид Еверс, из-
вршен директор и раководен научник во Ин сти тут от за истражување на биолошката разно-
видност од Портланд, САД и м-р Ејми Сауер, меѓународен технички експерт и биолог за дивите
животни од истиот институт.
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КРАТЕНКИ

As Арсен (хемиски елемент)
Au Злато (хемиски елемент)
Cd Кадмиум (хемиски елемент)
Cu Бакар (хемиски елемент)
д/н Да/не
ESP Електростатски преципитатор
е.ж. Еквивалент жители
FF Вреќест филтер
Г Година
GEF Глобален еколошки фонд
Hg Жива (хемиски елемент)
In Индиум (хемиски елемент)
IPPC Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
kg Килограм
kJ килоџул
ТНГ Течен нафтен гас
mg Милиграм
MW Мегават
MWh Мегават час
NaCl Натриум хлорид
OHIS Органска Хемиска Индустрија Скопје
Pb Олово (хемиски елемент)
PM Цврсти честички
ПСОВ Пречистителни станици за отпадни води
PVC Поливинил хлорид
RM Република Македонија
Sb Антимон (хемиски елемент)
Se Селен (хемиски елемент)
t Тон
UN Обединети Нации
UNEP Програма на Обединетите Нации за животна средина
USA Соединетите Американски Држави
V Волт
VCM Винил хлорид мономер
Zn Цинк (хемиски елемент)
μg Микрограм
μg/L Микрограм на литар
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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Вовед
Минамата конвенцијата за жива претставува спогодба на светско ниво за заштита на човеко-
вото здравје и животната средина од штетното влијание на живата, а Република Македонија е
една од 128-те земји коишто ја потпишале Конвенцијата1. 

Националниот инвентар на ослободувања на жива во Република Македонија беше изработен
во декември 2017 година. Како референтна година се користеше 2013-та, и за оваа беа упот-
ребени податоци секогаш кога истите беа достапни. За некои видови на податоци не беа дос-
тапни информации за рефернтната година. Годината на која се однесуваат употрбените
податоци може да се најде во соодветните поглавја од извештајот. 

Овој инвентар на ослободувања на жива е изработен со помош на „Прирачникот за идентифи-
кација и квантификација на ослободувања на жива“ подготвен од страна на Одделот за хеми-
калии при Програмата на Обединетите Нации за животна средина (UNEP Chemicals)2. Намерата
на овој прирачник е да им се помогне на земјите да изградат соодветна база на знаења повр-
зани за живата, која пак база ќе послужи во понатамошните чекори да се постават целите и
приоритетите, како и да следи напредокот во поглед на управувањето со живата.

Ваквиот обемен инвентар ќе и помогне на земјата во имплементацијата на Конвенцијата, како
и да демонстрира во колкав степен имплементацијата ги постигнува целите на Конвенцијата.

Националниот инвентар на жива ги идентификува изворите на ослободувања на жива во зем-
јата и ги проценува, односно квантифицира таквите ослободувања. 

Инвентарот е изработен на 2. ниво на инвентар од прирачникот. Методологијата на прирачни-
кот се заснова на масена рамнотежа за секоја поткатегорија на извор на ослободување на жива
и се состои од постапка во четири чекори: 

- Идентификација на главните категории на извори на жива застапени во земјата, 
- Класификација на главните категории на извори во соодветни поткатегории и прибирање

на дополнителни информации потребни за идентификација на постојните активности и
извори на ослободувања на жива, 

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

- Широка национална примена со цел воспоставување на целосен инвентар и известување
за резултатите.

Дополнителен објаснувања на овие проценки може да се најдат во поглавјата за соодветните
видови на извори.

1 Потпишана на 25.07.2014 година.
2 http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/
language/en-US/Default.aspx

14



ИНВЕНТАР НА ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

15

Резултати и дискусија
Збирен приказ на резултатите за главните групи на извори на ослободувања на жива е даден
во Табела 1 подолу.

Табела 1: Резиме на резултатите од инвентарот на жива

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.

Категорија на извор

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

Воздух Вода Почва Нуспроиз води
и нечистотии

Комунален
отпад

Секторски
специфично
пречистува -

 ње/
одлагање 

Вкупно
ослободува -

ња по
категорија на

извор

Процент од
вкупното

ослободува
 ње *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: Производство 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
потрошувачка 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 пречистување 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%

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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Најзначајна категорија во рамките на овој инвентар е категоријата „Депонирање на отпадот и
пречистување на отпадните води“, кои учествуваат со 45% во вкупното ослободување на жива
(види Слика 1). Како што е прикажано на Слика 2,  ослободувањата во воздух се најзначајни
според вид на излез, по што веднаш следат ослободувањата во почва. 

Слика 1: Графички приказ на ослободувања на жива по категорија

Слика 2: Графички приказ на ослободувања на жива според излез

Поединечната категорија на ослободување на жива која најмногу придонесува за ослободувања
на жива во атмосферата е „Спалување на отпадот“, каде што највисоки ослободувања се б -
ле  жат во поткатегоријата „Неконтролирано согорување на отпадот“(види Слика 3 и 
Слика 4). 
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Слика 3: Графички приказ на ослободувања во воздух според категорија

Слика 4: Графички приказ на ослободувања во воздух според 6-те врвни поткатегории

Поединечните поткатегории на ослободувања на жива кои придонесуваат со највисок внес на
нова жива се: „Производство на рециклирани црни метали“, после што следат „Согорување
на јаглен во електраните“, „Живини термометри“, „Забни пломби со живин амалгам“ и
„Производство на цемент“ (види Табела 2). 
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Табела 2: Поткатегории кои придонесуваат со највисок внес на нова жива

Потеклото на жива во отпадот и отпадните води што се создава во земјата е од живата што се
содржи во производите и материјалите. Оттука, токовите што се среќаваат во отпадот и во от-
падните води не претставуваат изворен, односно нов внес на жива во општеството (освен уве-
зениот отпад кој не е релевантен во овој случај). Сепак, отпадот и отпадните води може да
претставуваат значаен ток на живата во општеството. За следниве поткатегории беше утвр-
дено дека се главните токови на жива од отпад и отпадни води, со оглед дека зафаќаат 57%
од вкупните ослободувања: 

- Диви депонии на комунален отпад
- Контролирани депонии/одлагања,
- Системи за отпадни води и нивно пречистување,
- Неконтролирано согорување.

Во овој инвентар беа користени стандардизирани влезни фактори за проценка на ослободу-
вања на жива од постапување со комуналниот отпад и пречистување на отпадните води. Стан-
дардизираните фактори беа засновани на податоците од литература за содржината на жива
во отпадот и отпадните води, кои пак податоци беа достапни само за развиените земји. На-
правените пресметки посочуваат дека стандардизираните влезни фактори за комуналниот
отпад и отпадните води може да доведат до преценување на ослободувања на жива од овие
извори (види го поглавјето во овој извештај кој се однесува на податоците за отпадот). Доколку
е изводливо, ова може да се смета како приоритет за некоја следна пресметка.

Поткатегорија

Пресметан
внес на 
жива во

општество то Воздух Вода Почва
Нуспроизводи и

нечистотии
Комунален

отпад

Секторски
специфич но

постапува ње/
одлагање 

Согорување на јаглен
во електраните 291,69 167,10 124,59

Примарно
производство на
црни метали 60,38 54,64 5,74

Производство на
цемент 120,42 116,61 3,81

Термометри 
со жива 158,22 15,82 47,47 0,00 - 94,93 0,00

Електрични
прекинувачи и релеи
со жива 76,37 7,64 7,64 61,10

Забни пломби со
живин амалгам 129,59 0,12 87,01 10,92 8,19 11,67 11,67

Лабораториски
хемикалии и опрема
со жива 95,56 31,54 31,54 32,49

Производство на
рециклирани црни
метали 299,91 98,97 101,97 98,97
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Деталниот приказ за внесот и ослободувањето на жива за сите видовити на извори на ослобо-
дувања на жива коишто се застапени во земјата се прикажани во наредните поглавја од овој
извештај.

Табеларните пресметки од прирачникот коишто беа користени за потребите на овој инвентар
се дадени во прилог на овој извештај, или може да бидат доставени на барање. 

Главните идентификувани точкести извори на ослободувања на жива се наведени во соодвет-
ните поглавја подолу за секоја поткатегорија на извори.

Во текот на изработката на инвентарот беше идентификувана и една поголема локација кон-
таминирана со жива, а тоа е поранешната постројка за производство на жива во ОХИС во
Скопје, а која е подетално опишана во соодветното поглавје подолу. 

Преглед на недостатоци и препораки за идни активности
Поголеми недостатоци при изработката на инвентарот беа утврдени во следниве поткатего-
рии:

- Анализата и проценката во поткатегоријата „Согорувањето на јаглен во електраните“ не
соодветствува на факторите за излезна распределба дадени во прирачникот,

- Не се дадени факторите за излезна распределба за „Примарно производство на метал,
екстракција и иницијална преработка“ т.е. за рударските активности и активностите за
производство на концентрати (оние што се дадени се засноваат на претпоставката на екс-
пертот),

- Анализата на присуството на жива во лапорецот направена за потребите на овој инвентар
се разликува од анализите направени претходно од страна на фабриката за цемент,

- Недостиг на релевантни информации за идентификација на статусот на термометрите,

- Недостиг од прецизни податоци за количествата на отпадните води што се собираат и
пречистуваат,

- Немање податоци за присуството на жива во влезните материјали (горива, суровини,
производи и др.), и излезните токови (отпадот, емисиите, и др.) бидејќи од компаниите не
се обврзани да прават анализа на жива во рамките на редовниот мониторинг. 

Инвентарот на ослободувањата на приоритетните опасни супстанции претставува важна алатка
за носење на одлуки во насока на намалување на влијанието од предметните загадувачи врз
животната средина. Со инвентарот се идентификуваат категориите релевантни за земјава, но
истиот треба да се земе како прв чекор, бидејќи е потребна дополнителна оценка за да се
потврдат потенцијалните приоритетни проблеми.

Овие информации може да се употребат за утврдување на тоа кои видови на извори на осло-
бодувања се значајни и кои узвори треба да се решат преку иницијативи за намалување на ос-
лободувањата.

Националниот инвентар на ослободувања на жива ќе претставува основа за воспоставување
на национален инвентар на емисии од релевантните извори, кој пак инвентар на емисии земјава
ќе има обврска да гоизработи во периодот од пет години од влегувањето во сила на Конвенци-
јата, согласно член 8 од Минамата конвенцијата за жива.
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2. ЗАСТАПЕНИ ВИДОВИ НА ИЗВОРИ НА 
ОСЛОБОДУВАЊE НА ЖИВА

Идентификуваните видови на извори на ослободувања на жива што се застапени во земјава
се прикажани во Табела 3

Табела 3: Застапени видови на извори на ослободувања на жива

Бр. кат. Категорија на извор
Застапеност
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 у

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

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
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Бр. кат. Категорија на извор
Застапеност
на изворот

(д/н/?)

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

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
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Бр. кат. Категорија на извор
Застапеност
на изворот

(д/н/?)

Места на инциденти н

Исцрпување на седименти 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
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3. РЕЗИМЕ НА ВНЕСУВАЊЕТО НА ЖИВА ВО
ОПШТЕСТВОТО

Резимето на проценетиот внес на жива во општеството според фазите од животниот
циклус е претставено во Табела 4.

Табела 4: Резиме на внесови на жива во општеството според фазата од 
животниот циклус

Бр. кат. Категорија на извор

Проценет влез на жива, kg Hg / годишно
според фаза од животниот циклус 

(каде што одговара) 

Фаза на
производ ство

*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 вид 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

5.1.5
Екстракција и употреба на 
други фосилни горива 0,52

5.1.6 Производство на струја и топлина со помош на биомаса 23,98

5.1.7 Производство на геотермална енергија 4,63

5.2 Главна категорија – Примарно (сурово) производство на метал

5.2.3/5.2.5 Екстракцијана цинк/олово и иницијална преработка 19,52

5.2.4 Екстракцијана бакар и иницијална преработка 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
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Забелешки: *1: Производната фаза го подразбира и производството на суровини. 

Следниве поткатегории на неотпадни извори имаа најголем придонес за внесот на живата во
општеството: „Производство на рециклирани црни метали“, после што следат „Согорување
на јаглен во термоелектраните“, „Живини термометри“, „Забни пломби со живин амалгам“
и „Производство на цемент“. 

За следниве поткатегории на отпадни извори беше утврдено дека се главните токови на жи-
вата во отпадот и отпадните води: „Диви депонии на комунален отпад“, „Санитарно депони -
ра ње/одлагање“, „Системи за отпадните води и нивно пречистување“ и „Не    кон тролирано
согорување на отпадот“. 

Бр. кат. Категорија на извор

Проценет влез на жива, kg Hg / годишно
според фаза од животниот циклус 

(каде што одговара) 

Фаза на
производство

*1

Фаза на
употреба

Фаза на
одлагање

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 375,40

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

5.9.1 Санитарни депонии/одлагања 777,15

5.9.4 Диви депонии на комунален отпад 3,186,78

5.9.5 Системи за отпадни води и нивно пречистување 593,24

5.10 Главна категорија - Крематориуми и гробишта

5.10.2 Гробишта 48,02
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4. РЕЗИМЕ НА ОСЛОБОДУВАЊАTA НА ЖИВА

4.1 Методологија за собирање и анализа на податоците
Главниот методолошки приод што беше употребен за да се пресмета внесот на живата во опш-
теството и во животната средина, како и распределбата на живата низ соодветните излезни
патеки се заснова на методологијата дадена во „Прирачникот за идентификација и квантифи-
кација на ослободувања на жива“ објавена од UNEP во 2013 година.

Прирачникот ја пропишува методологијата, како и соодветните влезни фактори и факторите
за излезна распределба кои пак фактори може да се искористат за проценка на ослободувања
на жива во сите медиуми (воздух, вода, почва, производи и отпад). Пресметките на ослободу-
вања на жива што се користат во прирачникот се засноваат на начелото на рамнотежа на ма-
сата: сета жива што влегува во системот (на пр., во индустрискиот сектор) со материјалите и
горивата повторно мора да излезе, или како ослободување во животната средина или во некој
од производните токови. Поинаку кажано: „збир на влезови = збир на излези“.

Главните параметри што се користат во оваа методологија за пресметка/проценка на
внес/излез на живата се:

- Стапка на активност: количество на влезниот материјал што се преработува или на
производот што се произведува/ употребува/ одлага по единица време (на пр., тони или
парчиња годишно) кој содржи жива. 

- Влезни фактори: содржина на жива (на пр., во грамови Hg) по единица влезен материјал
што се преработува или производ што се произведува/ употребува/ одлага. За
поткатегориите со повеќе од една фаза на животниот циклус (како што е производство,
употреба и одлагање на батерии), влезниот фактор се дефинира за секоја од фазите. На
пример, влезниот фактор за производната фаза е количеството на жива што се
ослободува на еден тон произведени батерии или произведени производи (на пр., еден
тон или едно парче).

- Фактори на излезна распределба: токот или делот на влезената жива што се ослободува
низ една конкретна патека (воздух, вода, почва, производ, комунален отпад, или
секторски специфично пречистување на отпадот).

Проценките за ослободувања на жива се пресметани со помош на следнава основна равенка:

Собирање на податоците

- Податоците потребни за одредување на стапката на активност, а каде е можно и на
влезните/излезните фактори беа добиени од следниве извори:

- Изданијата на Државниот завод за статистика: корисни податоци беа добиени од
енергетските биланси поврзани со употребата на различните фосилни горива во
индустријата, транспортот, комерцијалната инфраструктура, домаќинствата, понатаму, од

Проценка на 
ослободување на
жива во патека Х 

= стапка на активност Х влезниот фактор Х факторот на 
излезната распределба за патеката Х
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количествата на собраниот и одложениот отпад, бројот на населението и закопаните
човечки тела;

- Прашалниците доставени до релевантните засегнати страни: посебни прашалници беа
подготвени и доставени до релевантните засегнати страни: Царинската управа (особено
за увезените/извезените количества на производи што содржат жива), Министерството
за животна средина и просторно планирање (стапка на собирање на батерии, управување
со отпадот и отпадните води), Државниот завод за статистика, термоелектраните,
увозниците (за проценка на делот од производите што може да содржат жива),
Министерството за здравство (делот од живините термометри од здравствениот сектор
што се одлагаат годишно), компаниите за рударство и производство на метали,
Стоматолошката комора на Македонија, Стопанската комора на Македонија,
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, постројките за пречистување
на отпадните води, погоните за производство на цемент, санитарни депонии, постројките
за спалување на медицинскиот отпад и др.

- Базата на податоци на УН Комтрејд: оваа база на податоци беше користена тогаш кога не
беа достапни национални податоци (особено за светилките, органски/неоргански живини
соединенија)

Анализа на податоците

Проценката на ослободувања на жива од најразличните извори треба да се заснова на вистин-
ски податоци, специфични за специфичните производи, индустриските постројки или актив-
носта што се разгледува. Во ситуација кога не се достапни податоци за посигурна проценка,
прирачникот препорачува да се употребат стандардизираните фактори, со нагласок на фактот
да изведените фактори се засновани на ограничени бази на податоци и преставуваат експер-
тска проценка заснована само на сумирани податоци т.е. не постои систематски квантитативен
приод во определувањето на овие фактори.

Со цел најдобра можна проценка на ослободувањата на жива т.е. да се направи специфичен,
прецизен и веродостоен инвентар, беа примеркувани и анализирани различни матрици (јаглен,
летечки пепел, отфрлен материјал и јаловина, лапорец, варовник, цемент и алкални батерии),
пришто беа изработени специфични влезни/излезни фактори за оние поткатегории кои би мо-
желе во прилична мера да влијаат врз резултатите на инвентарот (согорување на јаглен во
електраните, екстракција и иницијална преработка на цинк и олово, екстракција и иницијална
преработка на бакар, производство на цемент и батерии со жива). Примеркувањето на матри-
ците се изврши во мај-јуни 2017 година, самата анализа беше направена во јули 2017 година.
Лабораториските резултати од анализираните матрици се прикажани во Додаток 1.

Оценката на сигурноста на параметрите што беа користени за пресметка на ослободувања на
жива за секоја поткатегоријата беше изведена по пат на рангирање на истите според јачината:

- Високо ниво: доколку параметрите се определени врз основа на специфични податоци
доставени од официјални извори или се дефинирани врз основа на стварни мерења; 

- Средно ниво: доколку параметрите се определени врз основа на ограничени податоци;
- Ниско ниво: доколку параметрите се определени врз основа на стандардизираните

фактори дадени во прирачникот. 
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Кога и да беше можно, во ситуации кога беа на располагање задоволителни податоци, извеш-
тајот за инвентарот нуди различни сценарија за пресметка на ослободувања на жива во рам-
ките на иста поткатегорија, како и споредба на тие сценарија, со што се дава можност да се
проценат разликите во пресметките на ослободувања на жива при користење на податоци со
различен квалитет, како и да се процени несигурноста која произлегува од неспецифичните
приоди засновани на ограничени податоци. Следниве сценарија беа земени во предвид:

- Сценарио специфично за изворот: ова сценарио е поврзано со специфични мерења и
истото е главно и најмеродавно и располага со највисока веродостојност за пресметките
на ослободувањата на жива. Ова се должи на фактот што влезните и излезните фактори
се дефинираат врз основа на стварните анализи на различните матрици.

- Полуконзервативно сценарио: ова сценарио се заснова на делумни мерења на живата т.е.
мерења на живата во само некои од излезните патеки, главно мерења во емисиите во
воздухот како дел од редовните мониторинг кампањи што ги вршат компаниите, а потоа
и некои мерења во рудите и рудните концентрати. После тоа, вкупниот внес на жива и
последователниот излез беа пресметани со помош на сразмерниот уддел во
дистрибуцијата во секоја од релевантните патеки.

- Конзервативно сценарио: ова сценарио се користеше кога не беа достапни податоци за
специфични мерења на содржината на жива во преработените материјали/производи, ниту
пак содржината на жива во некои од излезните патеки. Во ваква ситуација, беа користени
стандардизираните влезни и излезни фактори дадени во прирачникот. Имајќи во предвид
дека стандардизираните фактори се изведени врз основа на ограничени податоци
достапни во најразлична литература, како и во некои студии со ограничен приод и
специфични само за некои земји и региони, овие стандардизирани фактори би можеле да
се земат само како индикативни вредности. Затоа, ваквото сценарио е најмалку
релевантно и дава пресметки за ослободувања на жива со највисок степен на несигурност. 

Резимето на ослободувања на жива според поткатегориите е прикажано во Табела 5. 

Категоријата со најголемо количество на жива ослободена во општеството во 2013 година се
„Дивите депонии на комунален отпад“ со 3.186,78 kg, после што следат „Санитарните депо-
нии“ со одложени 777,15 kg и „Системите за отпадни води и нивно пречистување“ со 593,24
kg.

Табела 5: Резиме на ослободувања на жива

К Потк. Категорија на извор Постои?
(д/н/?)

Пресметан внес
на жива во

општес тво то

Пресметан излез на жива, kg/годишно

Воздух Вода Почва Нуспроиз води и
нечи стотии

Кому на лен
отпад

Секторски
специ фично

поста пу -
вање/одлагање

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

5.1.1
Согорување на јаглен во
електраните

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
Минерални масла -
екстракција, рафинирање
и употреба 

д
1,97 1,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0.24

5.1.4
Природен гас -
екстракција, рафинирање
и употреба 

д
0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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К Потк. Категорија на извор Постои?
(д/н/?)

Пресметан внес
на жива во

општес тво то

Пресметан излез на жива, kg/годишно

Воздух Вода Почва Нуспроиз води и
нечи стотии

Кому на лен
отпад

Секторски
специ фично

поста пу -
вање/одлагање

5.1.5
Други фосилни горива -
екстракција и употреба 

д
0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.1.6
Производство на струја и
топлина со помош на
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
Екстракција (примарно) на
жива и иницијална
преработка (а

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 на цинк и
иницијална преработка

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

5.3.4
Екстракција на бакар и 
иницијална преработка

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

5.3.5
Екстракција на олово и
иницијална преработка *5

д
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.6

Екстракција и иницијална
преработка на злато по
пат на други процеси, а не
со живина амалгамација

н

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

5.3.7
Екстракција на алуминиум
и иницијална преработка

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.3.8
Други обоени метали -
екстракција и преработка 

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 примеси на жива 

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 индустриските
процеси 0,00

5.4.1
Хлороалкално
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
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К Потк. Категорија на извор Постои?
(д/н/?)

Пресметан внес
на жива во

општес тво то

Пресметан излез на жива, kg/годишно

Воздух Вода Почва Нуспроиз води и
нечи стотии

Кому на лен
отпад

Секторски
специ фично

поста пу -
вање/одлагање

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

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 прекинувачи
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
Полиуретан со жива
како катализатор

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

5.5.6
Биоциди и пестициди
со жива

н
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.5.7 Бои со жива н 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.5.8
Козметика и сродни
производи со жива

н
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0.00 0.00

5.6   Категорија на извор: Друга намерна употреба 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

5.6.4
Употреба на 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

Употреба во најразлични
производи, употреба на
жива како метал 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 отпадот *3 0,00

5.8.1
Спалување на 
комунален отпад

н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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Забелешки: (а и (б: Види ги белешките во соодветните поглавја

*1: 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.

*2: проценетото ослободувањето во вода се однесува на количествата жива коишто веќе се вкалкулирани во различ-
ните категории на извори. 

За да се избегне двојно пресметување, од ВКУПНИТЕ збирови автоматски е одземено ослободувањето во вода од си-
стемите за отпадни води и нивно пречистување.

*3: за да се избегне двојно пресметување на внесот на жива од отпадот и од производите во ВКУПНИОТ збир на внесот,
само 10% од внесот на жива во изворите на спалување на отпадот, депонирање на отпадот и дивите депонии се
вклучени во вкупниот збир на внесот на жива. Овие 10% приближно го претставуваат внесот на живата во отпадот од
материјалите кои не се квантификувани поединечно во 1. ниво на инвентар од прирачникот. 

*4: за да се избегне двојно пресметување на жива во производи коишто се од домашно производство и се продаваат на
домашен пазар (вклучително и масла и гас), само делот од влезот на жива што се ослободува од производството е вклу-
чен во ВКУПНИОТ збир на внесот. 

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

К Потк. Категорија на извор Постои?
(д/н/?)

Пресметан внес
на жива во

општес тво то

Пресметан излез на жива, kg/годишно

Воздух Вода Почва Нуспроиз води и
нечи стотии

Кому на лен
отпад

Секторски
специ фично

поста пу -
вање/одлагање

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

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
Неконтро лирано
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 отпадните води

5.9.1
Санитарни депонии/
одлагања *3

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

5.9.2
Дифузно одлагање со
одредена контрола

н
0,00 - - - - - -

5.9.3

Локално диво
депонирање на 
отпад од индустриско
производство

н

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

5.9.4
Диви депонии на
комунален отпад *1 *3

д
3.186,78 318,68 318,68

2.549,4
2 - - -

5.9.5
Системи за отпадни води
и нивно пречистување *2

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

5.10
Категорија на извор: 
Крематориуми и
гробишта 0,00

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 ВЛЕЗОВИ И
ОСЛОБОДУВАЊА *1 *2 *3 *4 2.451.00 1.225.34 488,92 977,79 12,01 378,39 200,32
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Опис на видовите резултати3

3 Прирачник за идентификација и квантификација на живини ослободување – 1. ниво на попис.

Начин на пресметка 
на резултатот

Опис

Проценет внес на 
жива kg Hg/годишно

Стандардна проценка на количеството жива што влегува во оваа категорија на извор преку влезните
материјали, на пример, пресметаните количини жива во количеството јаглен што се користи годишно
во земјата за согорување во големите електрани.

Воздух  

Емисии на жива во атмосферата од точкести извори и дифузни извори од каде живата може да се
рашири локално или пак на големи далечини преку воздушните маси; на пример, од:

• Точкести извори, како што се електраните на јаглен, топилници, постројки за спалување на
отпадот; 

• Дифузни извори, како што се експлоатација на злато во помал обем, неконтролирано согорување
на отпадот од флуоросцентни светилки, батерии, термометри.

Вода 

Ослободувања на жива во водени средини и во системите на отпадните води: Точкести извори и
дифузни извори од каде живата може да се рашири низ морската средина (во океаните), како и во
слатките води (реки, езера и др.), на пример, ослободувања од:

• Системите за влажно чистење на оџаците на термоелектраните;

• Индустријата, домаќинствата и др. во водените средини; 

• Површинско одлевање и процедување на вода од почва и депонии загадени со жива.

Почва 

Ослободувања на жива во почва, во почвена средина: Општи почвени и подземни води. На пример,
ослободување од:

• Цврсти остатоци од прочистувањето на гасовите од оџаците на термоелектраните, коишто се
користат за изградба на земјени патишта; 

• Несобрани отпадни производи кои на диво се фрлаат или закопуваат

• Локални необезбедени ослободувања од индустријата, како што е складирање/закопување на
опасниот отпад на лице место

• Аплицирање на канализациска тиња што содржи жива на земјоделски површини (кога тињата се
користи како ѓубриво) 

• Нанесување на пестициди кои содржат живини соединенија врз почва, семиња или садници. 

Нуспроизводи и
нечистотии

Нуспроизводите што содржат жива, кои се враќаат назад на пазарот и не може директно да се
распределат на некое ослободување во животната средина, на пример:

• Гипс-картон произведен од цврстите остатоци од прочистување на гасовите од оџаците на
термоелектраните, 

• Сулфурна киселина произведена од десулфуризација на гасовите од оџаците (прочистување на
гасовите од оџаците) во фабрики за обоени метали, со концентрации на жива во трагови,

• Хлор и натриум хидроксид произведени со хлороалкална технологија заснована на жива; со
концентрации на жива во трагови

• Метална жива или каломел како нуспроизвод од рударството на обоени метали (висока
концентрација на жива)
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Начин на пресметка 
на резултатот

Опис

Комунален отпад

Комунален отпад: Општ отпад, или како што се нарекува во некои земји, комунален отпад. Обично
отпад од домаќинствата и установите каде што отпадот минува низ некоја општа постапка, како што е
спалување, депонирање или, пак, фрлање и неконтролирано согорување. Изворите на жива во
отпадот се производите за широка потрошувачка со намерна содржина на жива (батерии,
термометри, флуоросцентни светилки и др.) како и  габаритниот отпад, како што се печатена хартија,
пластика и др. со мали концентрации на жива во трагови.

Секторски специфично
постапување/
одлагање 

Отпад од индустријата и од потрошувачите што се собира и пречистува во посебни системи, а во
некои случаи и се рециклира; на пример:

• Оградено депонирање на цврсти остатоци од пречистување на гасови од оџаците на
термоцентралите на за тоа определени места, 

• Опасен индустриски отпад со висока содржина на жива што се депонира на за тоа определени,
безбедни места, 

• Опасен отпад од широка потрошувачка со содржина на жива, што главно одвоено се собира и
пречистува, како што се батерии, термометри, живини прекинувачи, извадени забни пломби со
живин амалгами др. 

• Оградено депонирање на отфрлениот материјал (сува и флотациска јаловина) со голем волумен/
отпад од вадење на обоени метали. 

Методот на пречистување/одлагање на отпадот специфично за земјава детално е опишан за секоја
поткатегоријата во соодветните поглавја од извештајот подолу.
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5. ИДЕНТИФИКУВАНИ ЖАРИШТА НА 
КОНТАМИНАЦИЈА СО ЖИВА 
(КОНТАМИНИРАНИ ЛОКАЦИИ)

Со претходните студии во Република Македонија повисока содржина на жива беше пронајдена
во почвата од градот Велес, којашто е загадена поради работењето на металуршкиот погон за
олово и цинк во близина на градот (Stafilov et al., 2008a, 2010b). Од анализата на 43 елементи
(вклучувајќи ја и Hg) во околу 200 почвени мостри, беше утврдено дека содржината на елемен-
тите како што се As, Au, Cd, Cu, Hg, In, Pb, Sb, Se и Zn беше многу повисока во почвените мостри
од околината на топилницата за олово и цинк, како и во соседните делови од градот Велес,
одошто во подалечните места, што се должи на загадувањето од погонот. Просекот на Hg во
обработливото земјиште го надминува проценетиот европски просек за Hg во горните слоеви
на почвата – и тоа за фактор од 3,2; за необработливо земјиште – за фактор од 3,0; а, пак, за
урбаните средини – за фактор од 5,9 (Слика 5). 

Во главните загадени средини, просечната концентрација на Hg е над 8 пати повисока од ев-
ропскиот просек за Hg. Беше пронајдено дека содржината на жива е многу висока во горните
слоеви на почвата во непосредна близина на топилницата за олово и цинк, како и во обработ-
ливото земјиште источно од топилницата. Максималните вредности за содржина на жива беа
утврдени во горните слоеви на почвата околу топилницата (од 6,9 до 12 mg/kg), во горните
слоеви на почвата од полињата кај Речани (од 1,9 до 6,0 mg/kg), како и во две мостри од јужниот
дел на градот (2,1 mg/kg и 3,6 mg/kg). Така контаминираната почва може да доведе до низводно
загадување на водите, седиментите и рибите во реката Вардар, на околу 20 km од градот Велес
(Stafilov & Levkov, 2007). 

Слика 5: Распространетост на Hg во почвата на градот Велес и неговата околина (Stafilov et al., 2008a)
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Следниве резултати го прикажуваат и литогеното и антропогеното влијание на жива за почве-
ните мостри земени на 174 локации во кавадаречко, во јужна Македонија, каде што во измина-
тите 25 години е активна топилница за железо и никел (Stafilov, 2008b, 2010b). На некои места
долж реката Вардар и во градот Кавадарци содржина на Hg изнесуваше и до 3,8 mg/kg (Слика
6). 

Слика 6: Распространетост на Hg во горните слоеви на почвата (лево) и
во долните слоеви на почвата (десно) (Stafilov et al., 2008b) 

При подготовка на европскиот атлас на земјоделска почва и пасишта (Reimann et al., 2014), од
Македонија беа земени 20 примероци од почва. Беше утврдено дека просечната содржина на
жива во почвените примероци од Македонија (0,023 mg/kg и 0,017 mg/kg, соодветно, во опсег
од 0,008 до 0,075 mg/kg) е пониска од европските почви (0,030 mg/kg и 0,035 mg/kg, соодветно,
во опсег од 0,003 до 3,10 mg/kg).

Повисока содржина на Hg беше утврдена исто така и во близина на рудникот за As-Sb-Tl
„Алшар“ јужно од градот Кавадарци (Bačeva et al., 2014a). Овој рудник е литоген по своето по-
текло, но придонесува за локализирано загадување на воздухот, за што беше покажано дека
влијае врз растителните заедници во ова мало географско подрачје, што претставува природна
појава (Bačeva et al., 2013, 2014b). 

И вината што се произведуваат во Македонија беа исто така анализирани за жива, и беше утвр-
дено дека концентрациите на жива се слични на оние пронајдени во другите региони (Karadjova
et al., 2004). 

Мововите станаа вообичаени биоиндикатори на атмосферското загадување бидејќи се добар
показател на акумулирањето на загадувачите присутни во воздухот. Резултатите од студиите
во 2002, 2005 и 2010 година ја утврдија распространетоста на Hg во воздухот во Македонија,
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со што дополнително се потврдија некои области со повисока содржина на Hg (Barandovski et
al., 2008, 2012, 2015). Исто така, беше утврдено дека содржината на Hg во примероците од мов
од 2015 година се намалила, и е многу слична на примероците собрани во 2005 година (Слика
7).

Слика 7: Графички приказ на споредба на содржина на Hg во мострите од мов земени 
2005, 2010 и 2015 година

Со цел оценка на сегашната состојба во Република Македонија, како и за изработка на инвен-
тарот на жива, беше направена анализа на присуството на жива во најразлични примероци од
животната средина, а се со цел да се помогне во подготвувањето на Иницијална оцена за сос-
тојбата со жива во Република Македонија според Минамата конвенцијата.. Затоа, беа земени
вкупно 137 примероци во Македонија и истите беа лабораториски анализирани за нивната
атомска спектроскопија на Институтот за хемија, при Природно-математичкиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Беа утврдени концентрации на жива во след-
ниве примероци од животната средина:

- 25 примероци од речна вода од сливот на реката Вардар, кој покрива 85% од земјата,
вклучувајќи и анализа на примероци од самата река Вардар, како и од притоките на •
Вардар: Треска, Лепенец, Пчиња, Брегалница и Црна Река.

- 25 примероци од седименти од сливот на реката Вардар, кој покрива 85% од земјата,
вклучувајќи и анализа на примероци од самата река Вардар, како и од притоките на
Вардар: Треска, Лепенец, Пчиња, Брегалница и Црна Река.

- 15 примероци од вода за пиење од 15 поголеми градови во Македонија: Скопје, Гостивар,
Кичево, Охрид, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Крива Паланка, Штип, Делчево,
Берово и Струмица.

- 72 примероци од мов земени ширум земјата во 2015 година.
35
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Од добиените резултати може да се заклучи дека концентрацијата на жива во сите примероци
на речна вода од сливот на реката Вардар (кој покрива 85% од сите речни сливови во Репуб-
лика Македонија) се под максималните дозволени концентрации за I и II класа од 0,2 μg/L сог-
ласно Уредбата за класификација на водите во Република Македонија (Сл. в. на РМ, 1999).

Резултатите од анализата на жива во примероците од седименти земени од сливот на реката
Вардар (15 од самата река Вардар и уште 10 примероци од притоките) беа споредени со хо-
ландските стандарди бидејќи Република Македонија нема пропис за максимално дозволени
концентрации на тешки метал во почва и во седименти. Од добиените резултати може да се
заклучи дека содржината на Hg во сите анализирани примероци е пониска од интервентната
вредност од 10 mg/kg според холандскиот стандард и дека само два примероци од Полошкиот
регион (места близу селата Желино и Кондово) ја надминуваат оптималната вредност од 0,3
mg/kg според холандскиот стандард (Dutch Target and Intervention Values, 2000, the New Dutch
List, http://www.esdat.net/Environmental%20Standards/Dutch/annexS_I2000Dutch%20Environmen-
tal%20Standards.pdf). 

Резултатите од анализата на жива во примероците од вода за пиење земени од чешмите од
системите за водоснабдување во наведените градови во Република Македонија (види Табела
4), покажуваат дека концентрацијата во сите анализирани примероци е под максимално доз-
волените концентрации за вода за пиење од 1,0 μg/L согласно Правилникот за вода за пиење
(Сл. в. на РМ, 2008).

Резултатите од анализата на жива во примероците од мов од 2015 година, споредени со мос-
трите од истите 72 локации земени во 2005 и 2010 година, покажаа дека содржината на Hg во
примероците од 2015 година се намалиле и се многу слични на оние од 2005 година.

Жешките точки постојат како директен резултат на практиките на одлагање, односно несоод-
ветно одлагање на контаминираните материјали. Ослободувањата од овие места се или веќе
се случуваат или може да се очекува да започнат, доколку не се преземат некои мерки за ре-
медијација. Жешките точки може да се поврзат и со некој постоечки процес на производство,
а пак ослободувањата може да произлегуваат од процесите на лице место, или пак од некои
поранешни активности. Други потенцијални жаришта се резервоарите каде се складираат, се
отфрлаат или, пак, се акумулираат материјали што содржат жива. Во овие случаи, ослободу-
вањето може да биде тековно, неизбежно или само потенцијално заканувачко во иднина (UNEP,
2013). 

Во Република Македонија, местата контаминирани со жива може да се очекува да се најдат
кај поранешните погони за хлороалкално производство како и кај јаловиштата/ заостанатите
наслаги од екстракција и преработка на обоени метали.

ОХИС – погон за хлороалкално производство

Погонот за хлороалкално производство на Органската хемиска индустрија – Скопје (ОХИС) ра-
ботеше во периодот од 1964 до 1995 година. Производството се засноваше на електролиза со
живини ќелии и наменето за производство на натриум хидроксид, водород, хлор и хлороводо-
родна киселина. Сепак, за целото време на работење на погонот се произведуваа само натриум
хидроксид и хлороводородна киселина.
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Слика 8: Местоположба на погонот за електролиза во однос на градот Скопје (лево) и 
поранешниот погон за електролиза со областа зафатена со жива (десно)

Живата од погонот за електролиза е главниот извор на контаминација. Во овој погон, живата
се користела како катода во процесот на електролиза на NaCl – сол натриум хлорид. Претходно
разложениот NaCl, и прочистен од примесите како што се Ca, Mg и др., како чист електролит
навлегува во електролитската ќелија. Процесот се одвива во електролитска ќелија што се сос-
тои од посебни позитивни и негативни електроди (анода и катода), потопени во растворот на
електролитот NaCl. Хемиските реакции што се одвиваат откако ќе се пропушти електрична
струја може да се прикажат вака: 

После овие реакции, обата јони преминуваат во неутрални молекули. После тоа Na(Hg) преми-
нува во уредот за разложување. На крајот, живата излегува чиста, и се рециклира, така што
циркулира во процесот (повторно се користи во електролитската ќелија за електролиза на
NaCl). 

Во овој погон, капки од метална Hg се распространети на поголем дел од подната површина и
на  опремата, резултирајќи до една груба проценка од 400 Mg на метална Hg. Големи коли-
чества на Hg може исто така да навлезат во подземните пукнатини или во неактивните одводни
цевки. 

Слика 9: Поранешен погон за електролиза (поглед од СИ кон ЈЗ) (лево) и поранешен погон за 
електролиза – внатре, масивно истекување на Hg (десно)

Na+ +e- Na(Hg) – natrium amalgam

2Cl- -2e- Cl2

Hg cathode

anode
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Процесот со живини ќелии за производство на хлор резултира со неколку видови на отпад,
како што се: тиња од солениот раствор, цврсти остатоци во отпадните води (тиња од отпадните
води доколку се користи и постројка за отпадните води), јаглеродна тињата и јаглероден раз-
ложувач. Сиот отпад што произлегува од овој процес содржи жива. Покрај тоа, значителни ко-
личества жива се пронајдени и во околната почва, како и во зградата на ќелијата. Можно е дел
од отпадот кој содржел жива да бил одлаган и во депонијата за мешан отпад. 

Најголем дел од живата бил загубен во форма на течен метал преку излевање или за време на
одржувањето.

И пошироката област од 6.200 m2 е контаминирана со жива, поради фактот што за време на
производството приближно 400 тони жива биле ослободени во животната средина. Може да
се претпостави дека главниот дел од живата е сè уште на локацијата на погонот. Миграциските
патеки на живата се само во подлабоките слоеви (слоевите помеѓу алувиум и плиоцен ~ 20 m)
и надвор од погонот. Близу до погонот постојат траги на површинска контаминација поради те-
ковното демонтирање на погонот, додека пак на исток од погонот за електролиза се гледа дека
контаминацијата со жива зафаќа длабочини од 7-15 m. Површинското загадување се намалува
со оддалечување од зградата за електролиза (Eptisa, 2007). Максималната содржина на жива
во почвата ја надминува холандската интервентна граница 98 пати (Dekonta, 2009).

Утврдена е и контаминација со жива на локалните подземни води во близина на поранешниот
погон за електролиза (0,006 mg/l). што соодветната холандска интервентна вредност ја надми-
нува 20 пати (Dekonta, 2009). 

Од сите набљудувани метали во поранешниот погон за електролиза, беа утврдени покачени
концентрации само на живата. Почва контаминирана со жива беше пронајдена под подот на
зградата за електролиза, но и надвор од зградата. Општо земено, концентрацијата на Hg се
зголемува на поголеми длабочини во повеќето бушотини во овој сектор. Максималната содр-
жина на жива во почвата ја надминува холандската интервентна граница 98 пати.

Резултатите од испитувањето на контаминацијата на градежните материјали со лабораториска
анализа на примероци земени внатре и надвор од поранешната зграда за електролиза покажаа
високи концентрации на жива во малтерот, во каменот, па дури и во бетонските конструкции.
Концентрациите на жива во повеќето мостри надминуваат 10 mg/kg (освен во крилото-зградата
која се користела како електрична соба). Максималните концентрации се пронајдени во мате-
ријалите од бетонските конструкции на подната површина (до 80.300 mg/kg). Во просек, кон-
центрациите на жива во бетонот, малтерот и каменот се движат во ред на величина од неколку
стотици до неколку илјадници mg/kg во обете подни површини на поранешната зграда за елек-
тролиза. Висока содржина на жива во ред на величина од неколку десетици до неколку стотици
mg/kg се пронајдени во канализацискиот седимент, како и во бетонската рампа пред зградата,
веднаш до бочната пруга.

Врз основа на резултатите од претходните испитувања на почвата и подземните води и резул-
татите од истражувањата, беа идентификувани следниве извори на контаминација во подрач-
јето на поранешниот погон за електролиза на ОХИС:

1. Тековното извлекување на внатрешната технологија предизвика масивно ширење на
контаминацијата со жива преку надворешните асфалтирани површини;

2. Бетонските подови во халата на поранешниот погон за електролиза не го спречуваат
процедувањето на живата – што се гледа во високите концентрации на Hg во подлабоките
почвени слоеви.
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Колекторските системи за водата за разладување, а особено подземните јами за таложење,
беа идентификувани како потенцијални извори на контаминација со Hg. Имајќи ја во предвид
сегашната употреба на земјиштето, потенцијалните изложувачи на ризикот можат да бидат
афектирани со:

• хоризонтот на контаминирани горни слоеви на почвата. Тука спаѓа контактот (вдишување
на прав / фини честици кои произлегуваат од неасфалтираните површини) со кон та мини -
ра ната почва за време на секојдневното минување на работниците на локацијата;

• контаминирана почва на длабочина до приближно 2 m под површината. Тука спаѓа кон -
такт от со контаминираната почва за време на привремени ископувања на локацијата из -
вр шени од страна на надворешните работници;

• контаминиран градежен материјал. Тука спаѓа вдишување на прав и на фини честици што
се ослободуваат од градежните материјали од страна на работниците на локацијата за
вре ме на рутинските активности;

• контаминиран почвен гас. Тука спаѓаат активностите на ископување и навлегувањето на
ис парувањата во зградите на локацијата и нивното последователно вдишување од страна
на работниците на локацијата;

• контаминирана почва во градините и помалите ниви во околината. Тука спаѓа контактот
со почвата зафатена со правот кој доаѓа од локацијата за време на градинарските ак тив -
нос ти. 

Не беше можно да се оценат ризиците поврзани со вдишувањето на живини испарување внатре
и надвор од зградите поради немањето податоци за живини концентрации во почвениот гас.
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6. ПРОЦЕНКА НА ИЗВОРИТЕ НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЖИВА

6.1 Екстракција и употреба на горива/енергенси
Оваа категорија во Република Македонија е застапена преку употреба на различните го ри -
ва/енергенси (фосилни горива, биомаса, геотермална енергија) за производство на електрична
енергија и за употреба во индустрија, транспорт, комерцијална инфраструктура, домаќинства
и др. Релевантните поткатегории во рамките главните извори се прикажани во Табела 6.

Табела 6: Релевантни поткатегории од главната категорија „Екстракција и употреба на
горива/енергенси“

6.1.1 Согорување на јаглен во големи електрани
Јагленот се користи за производство на топлинска и електрична енергија во различни сектори
и со најразлична технологија на согорување. Природните суровини, вклучувајќи го и јагленот,
содржат количества жива во трагови, кој термички се ослободува за време на согорувањето
(UNEP, 2013). 

Во Република Македонија постојат две термоелектрани кои користат јаглен како гориво: РЕК
Битола и РЕК Осломеј.

РЕК Битола

Термоелектраната РЕК Битола се наоѓа во јужниот дел на Македонија, во Пелагониската котли -
на. Постројката е изградена врз основа на наоѓалиштата на јаглен – лигнит, на некои 15 km ис -
точ но од градот Битола.

РЕК Битола располага со 3 котли, односно блока, секој со капацитет од по 225 MW, или вкупен
но минален капацитет од 675 MW, и во просек дава 4,34 милиони MWh електрична енергија.
РЕК Битола учествува со над 72% во вкупното производство на енергија во Македонија.

Поглавје Поткатегорија

6.1.1 Согорување на јаглен во големи електрани

6.1.2 Друг вид на согорување на јаглен

6.1.3 Екстракција, рафинирање и употреба на минерално масло

6.1.4 Екстракција, рафинирање и употреба на природен гас

6.1.5 Екстракцијаи употреба на други фосилни горива

6.1.6 Производство на струја и топлина со помош на биомаса

6.1.7 Производство на геотермална енергија
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Слика 10: Ископ на јаглен (лево) и депонија за јаглен (десно) во РЕК Битола (IPPC - Bitola, 2007)

РЕК Осломеј

Термоелектраната РЕК Осломеј се наоѓа во западниот централен дел на Македонија, на при-
ближно 9 km северно од градот Кичево. 

РЕК Осломеј има еден котел, односно блок, со номинален капацитет од 125 MW, и во моментот
РЕК Осломеј учествува со околу 10% во вкупното производство на енергија во Македонија.

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
РЕК Битола како гориво користи јаглен лигнит што се вади од две јами, во Суводол и во Брод
Гнеотино. Потрошувачката на јаглен во 2013 година во оваа постројка изнесуваше 6.243.600
тони4 (EB, 2014). Лигнитот од Суводол учествуваше со 4.340.235 тони од вкупната потрошувачка
во 2013 година, додека пак лигнитот од Брод Гнеотино со 1.903.365 тони. Јагленот претходно
не се третира т.е. не се измива.

РЕК Осломеј како гориво користи јаглен лигнит од јама што се наоѓа во Осломејската котлина.
Поради ограничените резерви на јаглен, оваа електрана се соочува со сериозни проблеми за
изнаоѓање на стабилни извори на гориво. Потрошувачката на јаглен во 2013 година изнесувала
353.574 тони5 (EB, 2014). Јагленот лигнит има ниска калорична вредност, во опсег од 7.500-
8.000 kJ/kg и содржи 55% влага и 10-20% пепел (IPPC, Oslomej, 2007). Јагленот претходно не се
третира т.е. не се измива пред согорувањето. 

Влезен фактор
Во почетокот немаше информации за содржината на жива во лигнитот што потекнува од јамите
што се експлоатираат за РЕК Битола и за РЕК Осломеј. Со цел пресметка/проценка на
влезот/ослободувањето на жива, беа изработени три сценарија: едно главно (прикажано под-
олу) и две алтернативни (поместени во Прилог 1) и истите беа споредени.

Главното сценарио е поврзано со специфични мерења и е со највисока прецизност за пресмет-

4 Податоци обезбедени од РЕК Битола по претходно доставениот прашалник и истите беа вкрстено
проверени со официјалните статистички податоци.
5 Податоци обезбедени од РЕК Осломеј по претходно доставениот прашалник и истите беа вкрстено
проверени со официјалните статистички податоци.
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ките на ослободувања на жива. Ова се должи на фактот што влезните и излезните фактори се
дефинирани врз основа на стварни анализи на различните матрици (јаглен и лебдечка пепел)
направени за време на подготовка на овој извештај.

Влезниот фактор беше дефиниран врз основа на анализите на присуството на жива во јагленот
од двете јами што се експлоатираат од РЕК Битола и едната што се експлоатира од РЕК Ос-
ломеј. Анализите покажаа дека содржината на жива во јагленот што потекнува од Суводол из-
несува 0,0493 g/ton, а до Брод Гнеотино 0,031 g/ton. Влезниот фактор на жива за РЕК Битола
беше утврден на 0,044 g/ton, и истиот беше изведен како просечна вредност за содржината на
жива во лигнитот од двете јами, земајќи ги во предвид количествата на потрошувачката на
лигнит од овие јами.

Каде што:

IFRB –  влезен фактор за РЕК Битола (g Hg/ton)

n – количества на согорен јаглен од Суводол (тони)

i – содржина на жива во јагленот од Суводол (g Hg/ton) 

m – количества на согорен јаглен од Брод Гнеотино (тони)

j – содржина на жива во јагленот од Брод Гнеотино (g Hg/ton) 

Лабораториските анализите покажаа дека содржината на жива во јагленот што потекнува од
Осломејската котлина изнесува <0,05 g/ton. Со цел да се дефинира попрецизно влезниот фак-
тор за РЕК Осломеј, истиот беше проценет земајќи го во предвид сразмерот помеѓу присуството
на жива во јагленот од РЕК Битола и соодветната концентрација на жива во лебдечката пепел
од РЕК Битола, па тоа споредено со концентрацијата на жива во лебдечката пепел од РЕК Ос-
ломеј. Користејќи го ваквиот приод, влезниот фактор за жива за РЕК Осломеј беше утврден на
0,048 g/ton.

Каде што:

IFRO –  влезен фактор за РЕК Осломеј (g Hg/ton)

IFRB – влезен фактор за РЕК Битола (g Hg/ton)

FARB – концентрација на жива во лебдечка пепел од РЕК Битола (g Hg/ton)

FARO – концентрација на жива во лебдечка пепел од РЕК Осломеј (g Hg/ton)

  

n+m
ni+mjIFRB = = 0.044 g Hg / t

6,243,600  
4,340,234 x 0.0493 + 1,903,365 x 0.031 IFRB =

FARB

IFRBIFRО = x 0.102= 0.048 g Hg / t0.049
0.044

FARO = x
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Излезна распределба
РЕК Битола е опремен со електростатски филтри за собирање на испусните гасови и честиците
што се создаваат за време на согорувањето на јагленот во котлите. Постојат два точкести из-
вори (оџаци) т.е. испусти на емисии во воздухот од согорувањето на јагленот. Двата котли се
поврзани со еден оџак, а третиот котел е поврзан со вториот оџак. Димензиите на двата оџаци
изнесуваат: висина 250 метри, внатрешен дијаметар 8,4 метри и надворешен дијаметар 9,4
метри. Електростатскиот филтер собира 99,84% од создадената лебдечка пепел (IPPC, Bitola,
2007). Лебдечката пепел се депонира во депонија што се наоѓа во рамките на самата електрана.
Еден дел од лебдечката пепел се продава како суровина за производство на цемент на цемен-
тната постројка УСЈЕ што се наоѓа во градот Скопје. 

РЕК Осломеј е опремен со електростатски филтер за собирање на испусните гасови и чести-
ците што се создаваат за време на согорување на јагленот во котелот. Димензиите на оџакот
изнесуваат: висина 185 метри, а дијаметар 6 метри. Ефективноста на електростатскиот филтер
за собирање на пепелта изнесува 98,5% (IPPC, Oslomej, 2007). Лебдечката пепел се деопнира
во депонија што се наоѓа во поранешна јагленова јама, во форма на густа кал. 

За утврдување на факторите за излезна распределба на жива, беа направени анализи на при-
суството на жива во депонираната лебдечка пепел (1.248.720 тони во 2013 година за РЕК Би-
тола и 70.715 тони за РЕК Осломеј), при што се добија резултатите 0,094 g Hg/ton лебдечка
пепел создадена во РЕК Битола и 0,102 g Hg/ton лебдечка пепел создадена во РЕК Осломеј.
Оттука беше утврден излезот на живата во токот „Секторски специфично постапување/одла-
гање“, а пак излезот на живата во воздухот беше изведен како разлика помеѓу годишниот внес
на жива и годишниот излез на жива преку излезниот ток „Секторски специфично постапу-
вање/одлагање“. 

Каде:

MOss – секторски специфичен излез на жива (kg Hg/г)

QC(RB) – – количества создадена лебдечка пепел за РЕК Битола (тони)

FARB – концентрација на жива во лебдечка пепел од РЕК Битола (g Hg/ton)

QC(RO) – количества создадена лебдечка пепел за РЕК Осломеј (тони)

FARO – концентрација на жива во лебдечка пепел од РЕК Осломеј (g Hg/ton)

MOA – излез на жива во воздухот (kg Hg/г)

MI – внес на жива (kg Hg/г)

Вкупниот внес на жива за 2013 година од согорувањето на јаглен во електраните беше пре-
сметан по пат на множење на стапката на активност (годишни количества на согорен јаглен)
и влезните фактори (содржината на жива во јагленот) за обете електрани, што како резул-
тат го даде годишниот внес на жива од 291,69 kg. 

MOSS = QFA(RB) × FARB + QFA(RO) × FARO = 1,248,720 + 70,715  × 0.102  = 124.59 kg Hg / y
MOA = MI − MOSS = 291,69  − 124,59 = 167,1 kg Hg / y
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Пресметките за внесот и излезот на жива за Сценарио 1 се прикажани во Табела 7

Табела 7: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Согорување на јаглен во електраните“ (Сценарио 1) 

Оценка на сигурноста на проценката 

Сигурноста на проценката беше оценета по пат на оценување на степенот на веродостојност и
на јачина на различните параметри што се користат за пресметка на ослободувања на жива. 

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со Сценарио 1 е прикажана во Табела 8.

Табела 8: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Согорување на јаглен во електра-
ните“ (Сценарио 1)

Ослободувањата на жива се распределени на 167,1 kg во воздухот и 124,59 kg во 
пепелта.

Излез на жива (kg/г)

Извор 

Стапка на
активност
(t/г)

Влезен
фактор 
(g Hg/t)

Внес на 
жива 
(g Hg/t)

Систем за
редукција на
загадува њето Воздух 

Секторски
специфично 

Висина
на оџак
(m)

РЕК Битола 6.243.600 0,044 274,72 ESP 157,34 117,38 250

РЕК Осломеј 353.574 0,048 16,97 ESP 9,76 7,21 185

Вкупно 6.597.174 291,69 167,1 124,59

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количествата на согорениот јаглен беа обезбедени од
страна на термоелектраните, а резултатите беа вкрстено
проверени со официјалните државни статистички податоци.

Влезен фактор ВИСОКО
Содржината на жива во јагленот беше одредена врз основа
на стварните мерења на јагленот искористен од
термоелектраните.

Фактори на излезна 
распределба

ВИСОКО

Количеството на живата што се ослободува во излезниот
ток „Секторски специфично постапување/ одлагање“ беше
изведено врз основа на стварните мерења на присуството
на Hg во лебдечката пепел, додека, пак, за емисиите во
воздухот беше земена во предвид и рамнотежата
(балансот) на масата на жива, т.е. разликата помеѓу
количествата жива што влегуваат во процесот како
содржина на жива во јагленот (влезниот фактор) и
содржината на жива во лебдечката пепел. 
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6.1.2 Друг вид на согорување на јаглен
Јагленот исто така се користи и за производство на топлина во топлификациските постројки,
потоа како агенс за редукција во погоните за производство на челик, но и како огрев во дома-
ќинствата, во земјоделството итн.

Проценка на ослободувања на жива

Стапка на активност
Количествата на потрошувачката на јаглен во другите сектори освен оној за производството
на електрична енергија, се земени од енергетскиот биланс за 2013 година објавен од Државниот
завод за статистика. Според EB, 2014, вкупната потрошувачка на јаглен според различните ви-
дови на јаглен и различните сектори на употреба е прикажана во Табела 9. 

Табела 9: Потрошувачка на јаглен во неелектричниот сектор за 2013 година

Вкупното количество на јаглен што се искористило во неелектричниот сектор во 2013 година
изнесува 380.708 тони, од кои 85% (323.411 тони) биле искористени во индустријата за произ-
водство на метал. Сите количества на различните видови јаглен што биле искористени во овој
сектор биле увезени. 

Влезен фактор
Одредени податоци за содржината на жива во увезениот лигнит беа обезбедени од ФЕНИ
(постројка за производство на фероникел), каде што јагленот се користи како агенс за редук-
ција во процесот на производство на фероникел. Извештаите од лабораториските анализи до-
биени од ФЕНИ покажуваат дека присуството на живата во лигнитот изнесува 0,08 mg/kg, и

Сектор

Потрошувачка на јаглен (t)

Камен јаглен Кокс Суббитуминозе
н јаглен Лигнит 

Погони за производство 
на топлина и струја

20.237

Челична индустрија 5.492 2.741 186.262 128.916

Прехранбена индустрија, пијалаци и тутун 207 50

Текстилна индустрија, кожарство,
конфекција

15.933

Хартија и печатење 30

Инжинерство и друга метална индустрија 2 15

Други индустрии 36

Домаќинства 7.478

Земјоделство 4.746

Друго 8.563

Вкупно: 5.492 2.950 186.262 186.004
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оваа вредност беше употребена како влезен фактор за целото увезено количество на лигнит
(бидејќи најголемиот дел од увезениот лигнит се бил искористен во ФЕНИ). 

Немаше податоци за содржината на жива во другите видови увезен јаглен (камен јаглен, кокс
и суббитуминозен јаглен). Оттука, за утврдување на влезниот фактор во предвид беа земени и
мерењата за присуство на жива во јагленот од различните земји на потекло, и истите се дадени
во прирачникот. 

Речиси целото количество на камен јаглен бил увезен од Руската Федерација, за кој постои
влезен фактор во прирачникот од 0,1 mg/kg. Од увезените количества на суббитуминозни јаг-
лен, 46% биле увезени од Индонезија, 28% од Колумбија, и 26% од Руска Федерација. Како
влезен фактор беа искористени мерењата на жива во јагленот што потекнува од Индонезија
во интервалот од 0,01-0,05 mg/kg (0,03 mg/kg како средна вредност). Содржината на жива во
јагленот од Колумбија и Руската Федерација исто така имаат приближна средна вредност
слична на индонезиската т.е. 0,04 mg/kg и 0,086 mg/kg.

Бидејќи прирачникот не дава влезни фактори за согорување на кокс, во предвид беше земен
влезниот фактор изведен за нафтениот кокс од <0,01 mg/kg (види го поглавјето за „Екстракција,
рафинирање и употреба на минерални масла“), при што употребата на оваа вредност беше оп-
равдана со процесот на производството на кокс, во кој се врши загревање на јагленот, со што
поголемиот дел од живата од јагленот се ослободува во воздухот, додека пак помал дел оста-
нува во произведениот кокс. 

Со цел да се избегне двојно пресметување, количествата на јаглен што се користат во челич-
ната индустрија не беа земени во предвид кога се пресметуваа емисиите на  жива од построј-
ките за примарно производство на метал, бидејќи овие пресметки веќе се вклучени во
соодветното поглавје. 

Излезна распределба 
Сите постројки за производство на метал (види ги деталите во поглавјето „Примарно произ-
водство на метал“) се опремени со електростатски филтри како мерка за намалување на зага-
дувањето на воздухот. Оттука, за факторите на излезната распределба на јаглените што се
трошат во постројките за производство на челик се употребија предложените вредности од
прирачникот, т.е. за камениот јаглен 75% во воздух и 25% во пепелот, а, пак, за коксот, субби-
туминозниот јаглен и лигнитот 95% во воздухот и 5% во пепелот. За согорениот лигнит во сите
други сектори се смета дека севкупниот внес на живата се распределува во воздухот. 

Пресметките за внес и излез на живата за поткатегоријата „Друг вид на согорување на јаглен“
се прикажани во Табела 10.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 21,03 kg

Ослободувањата на жива се распределени на 20,10 kg во воздухот и 0,93 kg 
во пепелот.
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Табела 10: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Друг вид на согорување на јаглен“ 

* Бројната вредност беше утврдена како половина од граничната вредност на детекција.
Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката
Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Друг вид на согорување
на јаглен“ е прикажана во Табела 11.
Табела 11: Оценка на сигурноста за поткатегоријата друг вид на согорување на јаглен 

6.1.3 Екстракција, рафинирање и употреба на минерално масло
Како и другите природни материјали, минералното масло содржи мали количества на природни
примеси на жива, кои по пат на екстракција и употреба се внесуваат во биосферата. Па така,
концентрации на жива може да се најдат во најразлични рафинирани производи (вклучително
и бензин, дизел, млазно гориво, керозин, течен нафтен гас (како што е пропан), дестилати

Излез на жива (kg/г)

Извор
Стапка на
активност(t/г)

Влезен фактор
(g Hg/t)

Внес на 
жива 
(kg/г)

Систем за
редук ција на
загаду ва ње то Воздух

Секторски
специфично

Камен јаглен 5.492 0,10 0,55 ESP 0,41 0,14

Кокс 2.950 0,005* 0,015 ESP 0,014 0,001

Суббитумино
зен јаглен 186.262

0,01-0,05
(0,03)

1,86-9,31
(5,59) ESP

1,77-8,85
(5,31)

0,09-0,47
(0,28)

Лигнит 128.916 0,08 10,31 ESP 9,80 0,51

Вкупно 380.708 21,03 20,10 0,93

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО

Количествата на согорениот јаглен беа обезбедени од страна
на постројките за производство на челик, а резултатите беа
вкрстено проверени со официјалните државни статистички
податоци.

Влезен фактор НИСКО

Содржината на жива во јагленот беше преземена од
мерењата дадени во прирачникот (кои се само индикативни
вредности) за содржината на жива во различните видови на
јаглен кој потекнува од различни земји. 

Фактори на излезна
распределба

НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба дадени
во прирачникот, кои пак фактори се само индикативни
вредности.
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(дизел, бензин и млазни горива), и „резидуи“ (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се врши екстракција и рафинирање на минерално масло. Во ми-
натото постоеше една рафинерија „ОКТА“, но таа престана со производство на почетокот на
2013 година. Проценките за ослободувањата на жива се засноваат само на употребата на су-
рова нафта, дестилатите и мазут што се користат во различни сектори (транспорт, централно
греење, како гориво за индустриските постројки, и други постројки на согорување). 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Според EB, 2014 вкупната потрошувачка на сурова нафта, дестилатите и мазутот во различните
сектори е прикажана во Табела 12. 

Табела 12: Потрошувачка на минерално масло во 2013 година

Вкупната потрошувачка на минералните масла во 2013 изнесуваше 875.611 тони, од кои 54%
отпаѓаат на транспортниот сектор, 27% на индустрискиот сектор, и 12% на домаќинствата и
комерцијалниот сектор.

Влезен фактор
Не постоеја податоци за содржината на жива во сурова нафта којашто понатаму се рафинира,
па затоа како влезни фактори за рафинирање на суровата нафта беа користени стандардизи-
раните влезни фактори за жива дадени во прирачникот и тоа во опсег помеѓу 1-66 mg Hg/ton
(3,4 mg Hg/ton во просек).

Не постоеја ниту податоци за содржината на жива во различите видови на деривати на мине-
ралното масло, освен за нафтениот кокс. Беше доставена лабораториска анализа од ФЕНИ
според која содржината на жива во нафтениот кокс што го користат како гориво изнесува <0,01
mg/kg, па оваа вредност искористи како влезен фактор за согорување на нафтениот кокс.

Повеќето увезени деривати потекнуваат од Руската Федерација. Прирачникот дава мерења за
жива за различни видови на дестилати на минерално масло, но тие главно се однесуваат на

Сектор

Потрошувачка на минерално масло (t)

Сурова
нафта ТНГ Бензин Дизел Керозин

Масло 
за ложење 
и други
гасни
масла

Мазут Нафтен
кокс Вкупно

Рафинерии 59.676 59.676

Индустрија 7.861 29.938 14.026 97.398 84.586 233.809

Транспорт 34.463 110.642 319.286 10.128 474.519

Домаќинства,
трговија и др. 14.901 407 45.834 35.617 10.848 107.607

Вкупно: 59.676 57.225 111.049 395.058 10.128 49.643 108.246 84.586 875.611
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САД, Затоа, за проценка на ослободувања на жива беа користени стандардизираните влезни
фактори дадени во прирачникот во опсег помеѓу 1-10 mg Hg/t (2 mg Hg/t како средна вредност). 

Излезна распределба
Може да се смета дека севкупниот внес на жива во оваа поткатегоријата се емитира во возду-
хот, освен ослободувањата од согорувањето на нафтениот кокс. Според проценките на ФЕНИ,
истата постројка согорува 4.580 тони (опремена со ЕСФ), со распределба на ослободувањата
75% во воздухот и 25% во отпадот, додека пак УСЈЕ (цементарницата) троши 80.006 тони (опре-
мени со фабрички филтри т.е. мерка за редукција на емисии од 2. ниво), со 50/50% распределба.

Пресметките за внес и излез на живата за поткатегоријата „ Екстракција, рафинирање и упот-
реба на минерално масло“ се прикажани во Табела 13.

Табела 13: Пресметки на внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Екстракција, рафинирање и употреба на минерално масло“ 

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во опсег помеѓу 
1,21-11,74 kg (1,97 kg во просек) за 2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределени на 0,96-8,53 kg (1,73 kg во просек) во
воздух; 0,001-0,04 kg (0,002 kg во просек) во вода; и 0,22-0,81 kg (0,24 kg во просек) во

секторски специфично постапување.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор 

(mg Hg/t)

Внес на
жива 
(kg/г)

Систем за
редукција
 на зага -

дува њето

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода
Секторски
специфич -

но

Сурова нафта* 59.676
1-66
(3,4)

0,06-4
(0,082)

0,015-1,00
(0,05)

0,001-0,04
(0,002)

0,009-0,60
(0,03)

Нафтен кокс 84.586 5** 0,42 ESP/FF 0,21 0,21

Бензин, дизел, лесни
горивни масла,
керозин, ТНГ, и други
лесни до средни
дестилати

Транспорт и други
употреба без
согорување 573.460 1-10(2)

0,57-5,74
(1,15)

0,57-5,74
(1,15)

Неконтролирано
согорување во
домаќинствата 49.643

1-10
(2)

0,05-0,50
(0,10)

0,05-0,50
(0,10)

Други постројки за
согорување на масло 108.246

1-10
(2)

0,11-1,08
(0,22)

0,11-1,08
(0,22)

Вкупно 875.611 1,21-11,74 0,96-8,53 0,001-0,04 0,22-0,81

49



ИНВЕНТАР НА ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА┃ПРОЦЕНКА НА ИЗВОРИТЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ

* Со цел да се избегне двојно пресметување, количеството на распределба на жива во производите во износ од 0,12
kg не е вклучено во излезот на жива, бидејќи истото е пресметано во одделните производи.
** Бројната вредност беше утврдена како половина од граничната вредност на детектирање.

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките за поткатегоријата „Екстракција, рафинирање и упот-
реба на минерално масло“ е прикажана во  Табела 14.

Табела 14: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Екстракција, рафинирање и упот-
реба на минерално масло“ 

6.1.4 Екстракција, рафинирање и употреба на природниот гас
Природниот гас содржи мали количества на природни примеси од жива, коишто се внесуваат
во биосферата по пат на екстракција, рафинирање и согорување (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се врши екстракција и рафинирање на природен гас. Емисиите
на жива од оваа поткатегоријата доаѓаат од употребата/согорувањето на природниот гас што
се користи за затоплување. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Според EB, 2014, вкупната потрошувачката на пририден гас во Република Македонија во 2013
година изнесувала 159.409.033 Nm3. Поголемиот дел од количествата се потрошиле во топли-
фикациските постројки, а мал дел и во индустријата, домаќинствата, трговијата и др. 

Влезен фактор
Не постоеја податоци за содржината на жива во увезениот природен гас. Со оглед на тоа дека

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на потрошените деривати на минерално
масло се земени од официјалните државни статистички
податоци. 

Влезен фактор НИСКО

Содржините на жива во дериватите на минерално масло
беа преземени од мерењата дадени во прирачникот (кои се
само индикативни вредности), освен за нафтениот кокс,
којашто вредност се заснова на лабораториска анализа. 

Фактори на излезна распределба СРЕДНО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба, кои
се само индикативни вредности. Се користеше
претпоставката дека за секторите поврзани со употреба на
дестилатите на минерално масло, се очекува најголемиот
дел од ослободувањата на жива да се емитираат во воздух.
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целиот природен гас потекнува од Руската Федерација, за пресметка на ослободувања на жива
беше употребен стандардизираниот влезен фактор даден во прирачникот, во опсег помеѓу 0,03-
0,1 μg Hg/Nm3 (0,065 μg Hg/Nm3 средна вредност). 

Излезна распределба
Севкупниот внес на жива се емитира во воздухот. 

Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Екстракција, рафинирање и употреба
на природен гас“ е прикажана во Табела 15.

Табела 15: Пресметки на внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Вадење, рафинирање и употреба на природен гас“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.
Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките за поткатегоријата „Екстракција, рафинирање и упот-
реба на природен гас“ е прикажана во Табела 16.

Табела 16: Оценка на сигурноста за поткатегоријата вадење, рафинирање и употреба 
на природен гас

Вкупниот внес на жива во оваа поткатегорија се проценува во интервал од
0,005-0,064 kg (0,01 kg во просек) за 2013 година.

Извор 
Стапка на
активност

(Nm3/y)

Влезен 
фактор 

(μg Hg/Nm3)

Внес на 
жива 
(kg/г)

Систем за
намалување
на загаду ва -

ње то 

Излез на жива (kg/г)

Воздух

Гасоводен плин 159,409,033 0.03-0.1
(0.065)

0.005-0.064
(0.01)

0.005-0.064
(0.01)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на потрошениот природен гас се земени од официјалните
државни статистички податоци. 

Влезен фактор СРЕДНО
Содржината на жива во природниот гас беше земена од
стандардизираната вредност дадена во прирачникот за соодветната
земја на потекло.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО

Факторите на излезна распределба се засноваат на стандардизираните
фактори на излезна распределба дадени во прирачникот, коишто се само
индикативни вредности, но земајќи ја во предвид природата на
употребата на природниот гас, поголемиот дел од ослободувања на жива
се очекува да се емитираат во воздухот.
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6.1.5 Екстракција и употреба на други фосилни горива
Како и другите фосилни и нефосилни горива, тресетот и шкрилецот може да содржат трагови
од жива, кои може да се внесат во биосферата по пат на екстракција и согорување (UNEP,
2013).

Во Република Македонија се користи тресет, а поголемиот дел од количествата се искористу-
ваат во топлификациските постројки, а мал дел и во индустријата, домаќинства, трговијата и
др.

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Годишната потрошувачка на тресет во Република Македонија изнесувала 4.460 тони6 во 2013
година, при што целото количество било набавено од увоз.

Влезен фактор 
Не постоеја податоци за содржината на жива во увезениот тресет. Најголемиот дел од увезе-
ниот тресет потекнува од Србија, Германија, Литванија и Холандија. Прирачникот дава стан-
дардизиран влезен фактор кој користи концентрации на жива во опсег помеѓу 40-193 mg Hg/t
сува тежина (117 mg Hg/t сува тежина како средна вредност).

Излезна распределба
Бидејќи немаше јасна индикација за секторите на употреба на тресетот (дали како гориво во
индустријата, домаќинствата, или во земјоделството и сл.), за севкупниот внес на жива од 0,18-
0,86 kg (0,52 kg средна вредност) се претпоставува дека се ослободува во воздухот.

Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Екстракција и употреба на други фо-
силни горива“ е прикажана во Табела 17.

Табела 17: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата
„Екстракција и употреба на други фосилни горива“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

6 Податоци обезбедени од Министерството за економија по основ на претходно доставениот прашалник.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во интервалот од 
0,18-0,86 kg (0,52 kg средна вредност) за 2013 година.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен фактор
(mg Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
редукција на

загадувањето 

Излез на жива
(kg/г)

Воздух 

Тресет 
4.460

40-193
(117)

0,18-0,86
(0,52)

0,18-0,86
(0,52)
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Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките за поткатегоријата „Екстракција и употреба на други
фосилни горива“ е прикажана во  Табела 18.

Табела 18: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Екстракција и употреба на други
фосилни горива“ 

6.1.6 Производство на струја и топлина од биомаса
Живата во биогоривата потекнува и од природно застапената жива и од живата што се таложи
од антропогените емисии, и истата може да се пренесе во животната средина при согорување
биогоривата. 

Во Република Македонија биомасите, претежно дрва и, во помал дел пелети, се употребуваат
во станбените куќи за греење и готвење. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Видовите дрва што се користат во домаќинствата се бука и даб, со вкупна потрошувачка од
1.323.041 m3 за 2013 година, и 17.843 тони пелети7. Во предвид беа земени следниве претпос-
тавки за пресметка на тежината на согорените дрва и пелети: 

- содржина на влага од 30% за дрво8 и 10% за пелети9

- густина на дрва во просек 775 kg/m3 (густината на бука изнесува 700-900 kg/m3, а на даб
600-900 kg/m3)10 и 650 kg/m3 за пелети6.

Тежината на согорената биомаса се проценува дека изнесува 799.280 тони. 
7 Државни статистички податоци: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__En-
ergija__EnergetBilansi/125_Ene_Mk_EnBilPE_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-
a2d9-cb4e5f7ec5ef
8 Податоци добиени од ограничени мерења што ги извршил Државниот инспекторат за животна средина.
9 http://www.seai.ie/Renewables/Bioenergy/Sources/Wood_Energy_and_Supply_Chain/Wood_Pellets/
10 http://www.engineeringtoolbox.com/wood-density-d_40.html

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините на потрошениот тресет се земени од
официјалните државни статистички податоци. 

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во тресет е преземена од
стандардизираните вредности на прирачникот, а кои пак
се изведени врз основа на ограничени студии. 

Фактори на излезна распределба НИСКО

Факторите на излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори на излезна распределба од
прирачникот коишто се само индикативни, земајќи ги
предвид само емисиите во воздухот, со оглед на тоа да
не постоеја информации за секторите на употреба на
тресетот.
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Каде што:

Влезен фактор
Бидејќи немаше информации за содржината на жива во согорените дрва и пелети, беше упот-
ребен стандардниот влезен фактор даден во прирачникот, во опсег помеѓу 0,007-0,07 g Hg/t
сува тежина (0,03 g Hg/t сува тежина како средна вредност).

Излезна распределба
Севкупниот внес на жива се смета дека се ослободува во воздух.

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Согорување на биомаса“ се прика-
жани во Табела 19.

Табела 19: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Согорување на биомаса“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Согорување на биомаса“
е прикажана во Табела 20.

BCDW = WCV × WCD / WCMC + PCW × PCD / PCMC
BCDW = 1,323,041 x 0.775/1.3 +17,843 x 0.65 / 1.1 = 799,280 tons

BCDW - согорување на биомаса – сува тежина (t) PCW - согорување на пелети – тежина (t)

WCV - согорување на дрва – обем (m3) PCD - согорување на пелети – густина (t/m3)

WCD - согорување на дрва – густина (t/m3) PCMC - согорување на пелети – содржина на 
влага (%)

WCMC - согорување на дрва – содржина на 
влага (%)

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во интервалот 6-56 kg
(23,98 kg среда вредност) за 2013 година.

Извор 
Стапка на 
активност

(t/г)

Влезен фактор
(mg Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух

Биомаса 799.280 0,007-0,07(0,03) 6-56 (23,98) 6-56 (23,98)
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Табела 20: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Согорување на биомаса“ 

6.1.7 Производство на геотермална енергија
Ослободувања на жива од геотермалните електрани произлегуваат од мобилизирањето на жи-
вата од страна на човекот во областите каде што е природно застапена, а каде што постои гео-
термална активност, а некогаш и во области со вулканска активност (UNEP, 2013). 

Република Македонија се карактеризира со искористеност само на нискотемпературна геотер-
мална енергија, додека, пак, среднотемпературните и високотемпературните потенцијали сè
уште не се истражени. Постојат 18 познати геотермални полиња во земјата, во коишто има над
50 термални извори, бушотини и бунари со топла вода, со температури помеѓу 20-79°C, а кои
главно се искористуваат за загревање на стакленици и во бањи (GCM, 2016). 

Во земјата не постојат геотермални постројки за производство на електрична енергија.

Според податоците од Државниот завод за статистика11, вкупната геотермална потрошувачка
во земјата во 2013 година изнесувала 7.954 тони на нафтен еквивалент, што одговара на про-
изводство на 92.522 MWh/г.

Прирачникот не дава стандардизирани влезни фактори за директна употреба на геотермална
енергија, туку само за геотермални електрани. Покрај тоа, постојат и некои фактори на емисија
за исфрлачи на гас и разладни кули засновани на ограничени податоци. За пресметка на еми-
сиите на жива, како влезен фактор беше користен факторот на емисија за разладни кули во
опсег помеѓу 0,026-0,072 g Hg / MWh (0,05 g Hg / MWh средна вредност). 

Севкупниот внес на жива се смета дека се ослободува во воздух.

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Производство на геотермална енер-
гија“ се прикажани во Табела 21.

11 http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Energija__EnergetIndikatori/125_Ene_Mk_
11BrPrPr_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Параметар Ниво Опис

Стапка на
активност

СРЕДНО
Количествата на согорената биомаса се земени од официјалните државни
статистички податоци. Приближни вредност за густина и содржина на влага.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во биомасата е преземена од стандардизираните вредности
дадениво прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на
излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите за излезна распределба се засновани на стандардизираните фактори
за излезна распределба дадени во прирачникот, кои пак се само индикативни
вредности, земајќи ги во предвид само емисиите во воздух. 

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во интервалот од 
2,41-6,66 kg (4,63 kg средна вредност) за 2013 година.
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Табела 21: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата „Производство на гео-
термална енергија“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката
Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Производство
на геотермална енергија“ е прикажана во  Табела 22.
Табела 22: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Производство на геотермална

енергија“

Резиме на категоријата

Во рамките на категорија „Екстракција и употреба на горива/енергенси“, поткатегорија со нај-
висок внес на жива е „Согорување на јаглен во големи електрани“, после што следи „Произ-
водство на струја и топлина од биомаса“ и „Друг вид на согорување на јаглен“ (види Табела 23).

Табела 23: Резиме на влезните и излезни пресметки за главната категорија на извори
„Екстракција и употреба на горива/енергенси“ за 2013 година

Извор 
Стапка на
активност
(MWh/г)

Влезен фактор
(g Hg / MWh)

Внес на 
жива (kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух

Геотермална енергија 92.522
0,026-0,072 

(0,05)
2,41-6,6

(4,63)
2,41-6,66 (4,63)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на потрошената геотермална енергија се земени од
официјалните државни статистички податоци. 

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во атмосферските емисии е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се само
индикативни, и се засноваат на ограничени податоци. 

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од прирачникот,
кои се само индикативни вредности, земајќи ги во предвид само
емисиите во воздух.

Поткатегорија
Внес 

на жива 
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Произ -
води

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично
постапува -

ње/
одлагање

Согорување на јаглен 
во големи електрани

291,69 167,10 124,59 124,59

Друг вид на согорување  
на јаглен

21,05 20,11 0,93 0,93
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Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Поткатегорија
Внес 

на жива 
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Произ -
води

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично
постапува -

ње/
одлагање

Екстракција, рафинирање 
и употреба на минерално
масло

1,21-11,74
(1,97

0,96-8,53
(1,73)

0,001-
0,04

(0,002)

0,22-0,81
(0,24)

Екстракција, рафинирање и
употреба на природен гас

0,005-0,064
(0,01)

0,005-0,064
(0,01)

Екстракцијаи употреба на
други фосилни горива

0,18-0,86
(0,52)

0,18-0,86
(0,52)

Производство на струја и
топлина од биомаса

6-56
(24)

6-56
(24)

Производство на
геотермална енергија

2,41-6,66
(4,63)

2,41-6,66
(4,63)

Вкупно: 322,55-388,06
(343,83)

196,77-259,32
(218,07)

0,001-0,04
(0,002)

125,74-126,33
(125,76)
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6.2 Примарно (сурово) производство на метал
Оваа категорија во Република Македонија е застапена со производство на концентрати од
цинк, бакар и олово, од рударството и преработката на метални руди, како и од производството
на црни метали. 

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 24.

Табела 24: Релевантни поткатегории од главната категорија „Примарно (сурово) 
производство на метал“

Со оглед на тоа што истите постројки кои произведуваат концентрати на цинк исто така про-
изведуваат и концентрати на олово, притоа користејќи ја истата руда и истиот производен про-
цес, поткатегориите 6.2.1 „Екстракција и иницијална преработка на цинк“ и 6.2.3 „Екстракција
и иницијална преработка на олово“ се споени во единствена поткатегорија.

6.2.1/6.2.3 Екстракција на цинк/олово и иницијална преработка
Рудата од којашто се добива олово и цинк може да содржи количество жива во трагови. Во
процесот на екстракција на олово и цинк од рудата, се користат постапки коишто ја ослободу-
ваат живата од каменестиот материјал. Зависно од технологијата на екстракција, живата може
да испари и да ги следи гасовитите токови од процесот на екстракција (во повеќето случаи)
или пак да ги следи влажните (течните) токови, (UNEP, 2013).

Отпадниот камен и јаловината може, исто како и создадените концентрати, да содржат коли-
чество жива во трагови. Поради намалената големина на честиците и полесна достапност до
воздухот и врнежите, овој материјал е далеку поподложен на атмосферските влијанија одошто
во изворна форма,. 

Во земјава постојат три рударски капацитети каде што се експлоатира олово-цинкова руда за
производство на концентрати на олово и на цинк. Во ниту една од овие постројки не се добива
олово или цинк од концентратите, туку целото количество на олово-цинковите концентрати се
извезува.

САСА
Рудникот „САСА“ се наоѓа близу градот Македонска Каменица, во североисточниот дел на Осо-
говскиот планински масив во Македонија (2.252 m), близу до границата со Бугарија, на при-
ближно 150 km источно од главниот град, Скопје. Ова е еден од најголемите рудници на цинк,
олово и сребро во Европа. После дробењето и мелењето, олово-цинковите текови од рудата
се одвојуваат по пат на флотација. Не се врши екстракција на олово или цинк од концентратите,
туку целото количество на произведениот концентрат се извезува. 

Поглавје Поткатегорија

6.2.1 Екстракција на цинк и иницијална преработка

6.2.2 Екстракција на бакар и иницијална преработка

6.2.3 Екстракција на олово и иницијална преработка

6.2.4 Примарно производство на црни метали
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ТОРАНИЦА 
Рудникот „Тораница“ се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, 24 km од гра-
дот Крива Паланка, и 150 km источно од главниот град, Скопје, близу до границата со Бугарија.
Технолошките процеси вклучуваат: дробење и мелење на рудата, подготовка на олово-цинко-
вите концентрати по пат на флотација, згуснување и филтрирање на флотацискиот концентрат,
одводнување и одлагање на флотацискиот отпад, т.е. на отпадниот материјал. Не се врши екс-
тракција на олово или цинк од концентратите, туку целото количество на произведениот кон-
центрат се извезува. 

ЗЛЕТОВО
Рудникот „Злетово“ се наоѓа помеѓу градовите Кратово и Злетово, во западниот дел на Осо-
говскиот планински масив во Македонија, околу 120 km источно од главниот град, Скопје. Про-
цесот на подготовка на концентратот од рудата вклучува: дробење, мелење, флотација,
згуснување и филтрирање на флотацискиот концентрат. Не се врши екстракција на олово или
цинк од концентратите, туку целото количество на произведениот концентрат се извезува. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Количествата на олово-цинковата руда и концентратите во 2013 година, како и создадениот
отпад што се депонирал во јаловиштата, се прикажани во Табела 2512. 

Табела 25: Олово-цинкова руда и концентрати во 2013 година

Вкупното количество на олово-цинковата руда обработена во 2013 година изнесува 1.160.442
тони, од што се произвеле 61.775 тони цинков концентрат и 57.873 тони оловен концентрат, а
се создале 1.039.309 тони отпад (сува и флотациска јаловина).

Влезен фактор
Прирачникот ги дава влезните фактори само за процесите поврзани со производство на олово
и цинк од концентрати, но не и за процеси поврзани со екстракција на рудата и нејзина обра-
ботка во олово-цинкови концентрати, ниту пак за последователното одложување на отпадот
(сувата и флотациската јаловина). Согласно прирачникот, „отпадниот камен и јаловината може,
исто како и создадените концентрати, да содржат количество жива во трагови. Квантитативни
податоци за ослободувањето на жива од отпадот (сувата и флотациската јаловина) во возду-
хот, водата и почвата не се утврдени. Но, овој извор на ослободувањето не смее да се занемари,
бидејќи и само умерена концентрација на жива во материјалот може да доведе до мобилизи-
12 Податоци обезбедени од „САСА“, „Тораница“ и „Злетово“ по претходно доставен прашалник.

Сектор
Обработена 
олово-цинкова
рудата (t/г)

Произведен концентрат (t/г)
Отфрлен 
материјал (t/г)Цинков 

концентрат
Оловен 
концентрат

Саса 774.007 50.534 43.588 682.885

Тораница 227.336 7.666 6.435 213.235

Злетово 159.099 3.575 7.850 143.189

Вкупно: 1.160.442 61.775 57.873 1.039.309
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рање на значајни количества жива, поради огромните количества на материјали со кои се пос-
тапува во рударското работење.“ Покрај тоа, во прирачникот се дадени податоци кои ја пока-
жуваат концентрацијата на жива во отфрлениот материјал од производство на концентрати од
два рудника, во Канада (просек 0,69 g Hg/t отфрлен материјал) и во Руската Федерација (1-9 g
Hg/t отфрлен материјал).

Со цел да се пресметаат/проценат ослободувањата на жива од флотациската јаловина, беше
примеркуван и анализран отфрлениот материјал од флотациската јаловина од трите рудника.
Анализите покажаа дека содржината на жива во флотациската јаловина кој потекнува од
„САСА“ изнесува <0,01 g Hg/t отфрлен материјал, од „Тораница“<0,01 g Hg/t отфрлен материјал,
и од „Злетово“ 0,105 g Hg/t отфрлен материјал.

Покрај тоа, беа земени во предвид и конзервативниот и полуконзервативниот приод, и истите
тие приоди при пресметката на живата беа споредени со приодот специфичен за соодветниот
извор. (види Прилог 2).

Излезна распределба 
Распределбата на ослободувања на жива од отфрлениот материјал се смета дека изнесува 5%
во воздух, 2,5% во вода и 92,5% во почва, што претставува експертска претпоставка врз основа
на претходни студии и анализа на слични тешки метали.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Екстракција и иницијална пре-
работка на олово и цинк“ се прикажани во Табела 26.

Табела 26: Пресметка за внес и излез на жива за „Екстракција и иницијална преработка
на олово и цинк“ 

* Бројната вредност за „САСА“ и „Тораница“ беше утврдена како половина од граничната вредност на детекција.

Прирачникот дава податоци врз на основа на различни студии, каде што соодносот на содр-
жината на жива во отфрлениот материјал и во концентратите изнесува 1:20 (0,69:13,5 g Hg/t)
за цинковата руда што потекнува од Канада и истиот сооднос од 1:20 (5:99.5 g Hg/t просек) за

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 
19,52 kg во 2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределени на 0,98 kg во воздух, 0,49 kg во вода и
18,05 kg во почва.

Извор 
Стапка на
активност 

(t/г)

Влезен
фактор* 
(g Hg/t)

Внес на жива 
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

САСА 682.885 0,005 3,41 0,17 0,09 3,16

Тораница 213.235 0,005 1,07 0,05 0,03 0,99

Злетово 143.189 0,105 15,03 0,75 0,38 13,91

Вкупно 1.039.309 19,52 0,98 0,49 18,05
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рудата што потекнува од Руската Федерација. Со примената на овие сразмери, може да се оче-
кува содржината на жива во олово-цинковите концентрати од рудите од „САСА“ и „Тораница“
да изнесува околу 0,1 g Hg/t концентрат, додека пак од „Злетово“ е 2,1 g Hg/t концентрат. Со
оглед на тоа што целото количество на олово-цинковиот концентрат се извезува, не беа на-
правени дополнителни анализи за да се утврди содржината на жива во концентратите.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките за поткатегоријата „Екстракција и преработка на олово
и цинк“ е прикажана во Табела 27.

Табела 27: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Екстракција и иницијална прера-
ботка на олово и цинк“

6.2.2 Екстракција на бакар и иницијална преработка
Слично на преработката на оловото и цинкот, рудата за екстракција на бакар може да содржи
количества жива во трагови, коишто може да се ослободат од карпестиот материјал во проце-
сот на експлоатација, производството на концентрати и екстракција на бакарот од концентрати
(UNEP, 2013).

Отфрлениот материјал (сувата и флотациската јаловина) може, исто како и создадените кон-
центрати, да содржат количество жива во трагови. Поради намалената големина на честиците
и полесна достапност до воздухот и врнежите, овој материјал е далеку поподложен на атмос-
ферските влијанија одошто во изворна форма,. 

Во Република Македонија постои еден рудник за бакар.

БУЧИМ
Рудникот „Бучим“ се наоѓа во средноисточниот дел на Република Македонија, на планината
Плачковица, 16 km од градот Радовиш, и приближно 120 km југоисточно од главниот град,
Скопје. Процесот на подготовка на концентратот од рудата вклучува: дробење, мелење, фло-
тација, згуснување и филтрирање на флотацискиот концентрат. Не се врши екстракција на
бакар од концентратите, туку целото количество на произведениот концентрат се извезува. 

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на создадениот отфрлен материјал беа обезбедени од
самите рудници.

Влезен фактор ВИСОКО
Содржината на жива во отфрлениот материјал е утврдена врз основа на
стварни мерења.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите на излезната распределба беа изведени врз основа на
претпоставките на консултантот.

61



ИНВЕНТАР НА ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА┃ПРОЦЕНКА НА ИЗВОРИТЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ

Слика 11: Поглед на копот (лево) и поглед на јаловиштето (десно) (IPPC - Bucim, 2013)

Слика 12: Поглед на дел од погонот за флотација (лево) и поглед на еден од згуснувачите на 
концентрат (десно) (IPPC - Bucim, 2013)

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Согласно податоците доставени од „Бучим“, количеството на бакарната руда експлоатирана и
концентрирана во текот на 2013 година било 4.652.000 тони, при што се создал отфрлен мате-
ријал од 4.513.912 тони, кој бил одложен во јаловиштата, а исто така биле произведени и 45.048
тони бакарен концентрат.

Влезен фактор
Слично на поткатегоријата „Екстракција и иницијална преработка на олово и цинк“, прирачни-
кот ги дава влезните фактори само за процесите поврзани со производство на бакар од кон-
центрати, но не и за процеси поврзани со екстракција на рудата и нејзина обработка во бакарни
концентрати, ниту пак за последователното одложување на отпадниот материјал (сувата и фло-
тациската јаловината). Како што предлага прирачникот, оваа категорија на извор на жива не
треба да се занемари поради огромните количества материјал со кој се ракува при рударското
работење.

Во прирачникот се дадени податоци кои ја покажуваат концентрацијата на жива во отфрлениот
материјал од производството на бакарен концентрат од два рудника, во Канада (просек 0,69 g
Hg/t отфрлен материјал) и во Руската Федерација (1-9 g Hg/t отфрлен материјал).
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Со цел да се пресметаат/проценат ослободувањата на жива од отфрлениот материјал, беше
примеркуван и анализаран отфрлениот материјал од рудникот „Бучим“, при што анализата по-
кажа дека содржината на жива во отфрлениот материјал изнесува <0,01 g Hg/t отфрлен мате-
ријал.

Покрај тоа, беа земени во предвид и конзервативниот и полуконзервативниот приод, и истите
тие приоди беа споредени со приодот заснован на специфични мерења при пресметкатата на
живата (види Прилог 3).

Излезна распределба 
Слично на поткатегоријата „Екстракција на олово и цинк“, распределбата на ослободувањата
на жива од отфрлениот материјал се смета дека изнесува 5% во воздух, 2,5% во вода и 92,5%
во почва.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Екстракција и иницијална пре-
работка на бакар“ се прикажани во Табела 28.

Табела 28: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата „Екстракција и иници-
јална преработка на бакар“ 

* Бројната вредност беше утврдена како половина од граничната вредност на детекција.

Беше направен обид да се пресмета концентрацијата на жива во рудата со цел да се олеснат
некои идни инвентарни активности и ажурирања. Пресметките се дадени во Додаток 2.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките за поткатегоријата „Екстракција и иницијална прера-
ботка на бакар“ е прикажана во  Табела 29.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 22,57 kg во 
2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределени на 1,13 kg во воздух, 0,56 kg во вода и
20,88 kg во почва..

Извор 
Стапка на
активност 

(t/г)

Влезен
фактор* 
(g Hg/t)

Внес на
жива 
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Бучим 4.513.912 0,005 22,57 1,13 0,56 20,88
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Табела 29: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Екстракција и иницијална прера-
ботка на бакар“

6.2.4 Примарно производство на црни метали 
Слично на преработката на олово, цинк и бакар, железната руда што се користи за произ-
водство на сурово железо може да содржи количество жива во трагови, којашто може да се
ослободи од карпестиот материјал за време на процесот на синтерирање или пак за време на
процесот што се одвива во високите печки. Овие два процеси ги третираме како еден процес
којшто како производ го дава суровото железо. Последователниот оксидациски процес не се
смета за значителен извор на жива (UNEP, 2013).

Во земјата постојат три постројки кои произведуваат железни легури: „ФЕНИ“, „СИЛМАК“ и
„Скопски легури“. „Скопски легури“ немаа производство во 2013 година. 

ФЕНИ
„Фени индустрија“ е погон за пирометалуршко производство на фероникел, се наоѓа во цен-
тралниот дел на земјата, близу градот Кавадарци, и на приближно 80 km јужно од главниот
град, Скопје. Никеловата руда се дроби, суши, меле и предредуцира во ротациони печки и потоа
се внесува во електрични печки за целосна редукција во стопена железо-никелова легура. Же-
лезо-никеловата легура потоа се става во оксидациони конвертори каде што се вдувува кис-
лород со цел да се редуцира содржината на железо, а при тоа да се зголеми содржината на
никел. Фероникелот потоа се пренесува во холдинг печка каде што температурата се покачува
со цел да се излие металот во форма на гранули. 

Ротационите печки се опремени со горилници коишто се ложат со нафта или нафтен кокс. За
загревање на ротационите печки се додаваат и цврсти горива, покрај лигнитот којшто е потре-
бен за редукција, уште и биомаса и гумени парчиња.

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на создадениот отфрлен материјал беа обезбедени од
самата рударска компанија.

Влезен фактор ВИСОКО
Содржината на жива во отфрлениот материјал е утврдена врз основа
на стварни мерења.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите на излезната распределба беа изведени врз основа на
претпоставките на консултантот.
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Слика 13: Поглед на дел постројката (лево) и депонирање на троска (десно) 
(EIA Study - FENI, 2010)

СИЛМАК
„СИЛМАК“ е најголемиот производител на феролегури на Балканот. Се наоѓа во северозапад-
ниот дел на земјата, близу градот Тетово, на околу 40 km западно од главниот град, Скопје.
„СИЛМАК“ произведува феросилициум (FeSi 75%) и метален Si, а пак производството на фе-
ролегурите се врши со процес кој практично не дава троска (максималната количина на троска
изнесува 5% од масата на металот).

Се користат седум електро-редукциски печки. „СИЛМАК“ не ја преработува рудата, туку ко-
ристи сурово железо за производните процеси. Силициумот се добива од кварц. За време на
производниот процес, се користат агенси за редукција како што се: лигнит, камен јаглен, дрвен
јаглен.

Прирачникот дава стандардизирани влезни фактори искажани како ослободувања на жива на
еден тон произведено сурово железо, со оглед на тоа да живата главно се ослободува во оваа
активност. Бидејќи процесот на производството на челик не се смета за значителен извор на
жива, процесот на производство на феролегури во „СИЛМАК“ не е земен во предвид при про-
ценката на ослободувањата на жива. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Согласно податоците добиени од „ФЕНИ“, количеството на преработената никелова руда во
2013 година изнесувало 1.560.189 тони, од кои се добиени 100.000 тони фероникел и 1.139.943
тони создадена троска (1.016.705 тони од електропечките и 123.238 тони од конверторите). Ру-
дата потекнува од различни места и е со различен квалитет, а главно од Индонезија, Гвате-
мала, Турција, Албанија и Македонија.

Влезен фактор
Беа доставени податоци од страна на „ФЕНИ“ за содржината на жива во рудите што доаѓаат
од овие различни земји. Беше проценето дека влезниот фактор изнесува 0,039 g Hg/t прерабо-
тена руда, што беше изведено како просечна вредност на концентрацијата на жива во рудата
што доаѓа од различните земји (види Табела 30).
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Табела 30: Содржина на жива во преработените руди

Каде што:

Покрај тоа, беа земени во предвид и конзервативниот и полуконзервативниот приод, и истите
тие приоди при пресметкатата на живата беа споредени со приодот заснован на специфични
мерења (види Прилог 4).

Излезна распределба 
Постојат пет точкести извори (оџаци), по два за обете електропечки високи по 46 метри, и еден
за конверторот со висина од 52 метри, опремени за суво зафаќање на цврсти честички. 

Прирачникот дава распределбата на ослободувањата на жива во сооднос од 90% во воздух и
10% во секторски специфичното пречистување / одлагање. Со примена на овие стандардизи-
рани влезни фактори, произлегува дека годишните емисии во воздух во 2013 година изнесувале
54,3 kg, а пак од секторски специфичното пречистување / одлагање 6,03 kg. 

Со цел попрецизно да се дефинира распределбата на внесот на жива, беше направена анализа
на два вида троска (троска од електропечките со <0,01 g Hg/t и од конверторот со <0,01 g Hg/t
во просек), што резултираше со 5,74 kg жива дистрибуирана во излезниот ток „почва“. Ова
значи дека во процесот на производство на фероникел 90,5% од живата се емитира во возду-

Потекло на рудата
Количество 

(t)
Количество на жива

(g/t)

Гватемала 368.452 0,054

Турција 153.978 0,154

Филипини 68.836 0,03

Индонезија 611.145 0,011

Македонија 166.149 0,012

Албанија 191.626 0,031

Вкупно: 1.560.186

0.039 g Hg/t=1,560,186
60,331=∑Q 

∑Q x CIF =

IF - влезен фактор (g Hg/t) C - содржина на жива во рудата (g Hg/t)

Q - количество на преработената руда (t)

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 60,38 kg 
во 2013 година. 
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хот, а 9,5% се ослободува во секторски специфично пречистување / одлагање, со што се потвр-
дија проценките од прирачникот за патеките на распределба на излезната жива.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Примарно производство на црни
метали“ се прикажани во Табела 31. 

Табела 31: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Примарно производство на црни метали“

Каде што:

MOL – излез на жива во почва (kg Hg/г)

QS(EF) – количина наталожена троска во електропечките (тони)

SEF –концентрација на жива во троската од електропечките како половина од граничната вредност на
детекција (g Hg/ton)

QS(C) – количина наталожена троска во конверторот (тони)

SC – концентрација на жива во троската од конверторот како половина од граничната вредност на
детекција (g Hg/ton)

MOA – излез на жива во воздухот (kg Hg/г)

MI – внес на жива (kg Hg/г)

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Примарно производство
на црни метали“ е прикажана во  Табела 32.

Ослободувањата на жива се распределени на 54,64 kg во воздух и 5,74 kg 
во секторски специфично пречистување / одлагање.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на
жива
(kg/г)

Систем за редукција на
загадува њето

Излез на жива
(kg/г)

Воздух Секторски
специфично

„ФЕНИ“ 1.560.186 0,039 60,38
Суво зафаќање 

на цврсти честички 54,64 5,74

MOL = QS(EF) x SEF + QS(C) + SC = 1,016,705 x 0.005 + 123,238 x 0.005 = 5.74kg Hg / y
MOA = MI - MOL = 60.38 - 5.74 = 54.64 kg Hg / y
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Табела 32: Оценка на извесноста за поткатегоријата „Примарно производство на црни
метали“ 

Со цел да се избегне двојно пресметување, ослободувањата на жива кои произлегуваат од со-
горувањето на лигнитот, нафтениот кокс и биомасата во процесот на производство на феро-
никел не се вклучени во овие пресметки, бидејќи истите беа земени во предвид кога се изврши
проценка на ослободувањата на жива од категоријата „Екстракција и употреба на горива/енер-
генси“. 

Резиме на категоријата

Во категоријата на примарно (сурово) производство на метал, поткатегоријата со највисоки ос-
лободувања на жива е „Примарното производство на црни метали“ со 60,38 kg жива ослободена
во 2013 година, после што следи „Екстракција и иницијална преработка на бакар“ (Табела 33).

Табела 33: Резиме на пресметките за внес и излез за главната категорија на извор 
„Примарно (сурово) производство на метал“ за 2013 година

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините преработена руда беа обезбедени од постројките за
производство на фероникел.

Влезен фактор ВИСОКО
Содржината на жива во рудата е утврдена врз основа на стварни
мерења.

Фактори на излезна
распределба

ВИСОКО
Факторите на излезна распределба се изведени од стварните мерења
на жива во излезната патека, т.е. во троската одложена во почвата.

Поткатегорија Влез на жива
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Секторски
специфично

Екстракција на
цинк/олово и
иницијална преработка 19,52 0,98 0,49 18,05

Екстракција на бакар и
иницијална преработка 22,57 1,13 0,56 20,88

Примарно
производство на 
црни метали 60,38 54,64 5,74

Вкупно: 102,46 56,75 1,05 38,93 5,74
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6.3 Производство на други минерали и материјали со примеси
на жива

Оваа категорија во Република Македонија е застапена со производство на цемент и произ-
водство на варовник. 

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 34.

Табела 34: Релевантни поткатегории од главната категорија „Производство на други 
минерали и материјали“

6.3.1 Производство на цемент
Суровините што се користат за производство на цемент содржат концентрации на жива во тра-
гови. Потеклотото на оваа жива е од природната застапеност во суровините што се користат
(варовник, јаглен, нафта и др.), од содржината на жива во цврстите остатоци од другите сек-
тори (на пр. лебдечка пепел и гипс од согорување на јаглен), каде што содржината на жива
може да се покачи во споредба со изворните материјали, како и од отпадот кој понекогаш се
користи како гориво при производството на цемент. Живата може да се ослободи при термич-
ките процеси што се користат за производство на цемент: калцинирање (процес на загревање
со кој се создава калциум оксид), и согорување-синтерирање (производство на клинкер) (UNEP,
2013).

Во земјата постои една фабрика за производство на цемент.

„ТИТАН УСЈЕ”
Цементарницата „Титан-Усје“ се наоѓа во југозападниот дел на главниот град Скопје. Сурови-
ните што се користат за производство на цемент се: лапорец, варовник, песок, железна руда,
гипс и лебдечка пепел од термоелектраната РЕК Битола. Главниот вид на гориво што се ко-
ристи е нафтениот кокс, после што следува мазутот, а од 2015 година и јагленот. Не се користи
отпад како алтернативно гориво. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Количеството на произведениот цемент во 2013 година изнесуваше 762.161 тони13, и тоа со
употреба на следниве суровини: 794.114 тони лапорец, 265.250 тони варовник, 27.624 тони
песок, 231 тон железна руда, 23.559 тони пуцолан, 31.864 тони гипс и 97.999 тони лебдечка
пепел од согорувањето на јаглен во РЕК Битола.

13 Податоци обезбедени од „Титан-Усје“ по претходно доставен прашалник.

Поглавје Поткатегорија

6.3.1 Производство на цемент

6.3.2 Производство на вар
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Влезен фактор
На почетокот, не постоеја информации за содржината на жива во суровините. Затоа, со цел да
се пресмета/процени влезот на жива, за време на изработката на овој извештај беа направени
анализи на суровините кои имаат најголем удел во производството на цемент. Анализите по-
кажаа дека содржината на жива во лапорецот изнесува 0,14 g Hg/t, во варовникот 0,026 g Hg/t,
а во лебдечката пепел од термолектраната РЕК Битола 0,021 g Hg/t. Проценката на влезот на
жива е прикажана во Табела 35.

Табела 35: Содржина на жива во суровините за производство на цемент

Каде што:

Where:

Беше утврдено дека влезниот фактор изнесува 0,158 g Hg/t произведен цемент, а истиот беше
изведен како просечна вредност на концентрацијата на жива во различните суровини што вле-
гуваат во процесот.

Покрај тоа, беа земени во предвид и конзервативниот и полуконзервативниот приод, и истите
тие приоди беа споредени со приодот заснован на специфични мерења при пресметкатата на
живата (види Прилог 5).

Излезна распределба 
„Титан-Усје“ е опремен со електростатски филтер и платнени филтри за собирање на испусните
гасови и честиците што се создаваат за време на производство на клинкер. Има два оџака, т.е.

Извор Количество 
(t)

Содржина на жива
(g/t)

Лапорец 794.114 0,14

Варовник 265.250 0,026

Летечки пепел (РЕК Битола) 97.999 0,021

Вкупно: 1.0157.363

0.158 g Hg/t=762,161
120.13=QC

MIIF =

MI = ∑Q x C = 120.13 kg Hg / y

MI - внес на жива (kg Hg/г) C - содржина на жива во суровини (g Hg/t)

Q  - количество суровини (t) QC - количество на произведен цемент (t/г) 

IF - влезен фактор (g Hg/t) 

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 120,42 kg 
во 2013 година. 
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испусти за емисии во воздух од двете ротациони печки. Димензиите на двата оџаци изнесуваат:
висина 60 метри, а дијаметар 2,9 метри. Правот што се собира во системот за филтрирање пов-
торно се враќа назад во суровините што се користат за производство на клинкер.

За одредување на факторите за распределба на излезната жива, беа направени анализи на
присуството на жива во трите вида цемент, при што во сите примероци концентрацијата на
жива беше <0,01 g Hg/ton произведен цемент. Оттука излезот на живата во токот „Производи“
беше утврден на 3,81 kg за 2013 година, а пак излезот на живата во воздухот беше изведен
како разлика помеѓу годишниот внес на жива и годишниот излез на жива преку излезниот ток
„Производи“ т.е. 116,61 kg во 2013 година.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Производство на цемент“ се при-
кажани во Табела 36.

Табела 36: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата „Производство на 
цемент“ 

Каде што:

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Производство на цемент“
е прикажана во  Табела 37.

Табела 37: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Производство на цемент“

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за редукција
на загадувањето 

Излез на жива (kg/г)

Воздух Производ

„Титан-Усје“ 762.161 0,158 120,42 ESP/FF 116,61 3,81

MOP = QC x  C = 762,161x 0.005 = 3.81 kg Hg / y

MOP  - излез на жива во производи (kg/г) C  - содржина на жива во цемент (g Hg/t)

QC - количество на произведен цемент (t/г)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата суровини што се употребуваат за производство на
цемент беа обезбедени од цементарницата.

Влезен фактор ВИСОКО
Содржината на жива во суровините е утврдена врз основа на
стварни мерења.

Фактори на излезна
распределба

ВИСОКО

Факторите на излезна распределба се засновани на вистински
мерења за присуството на Hg во цементот т.е. во излезниот тек
„Производ“, додека, пак, за емисиите во воздухот беше земена во
предвид и рамнотежата (балансот) на масата на жива, т.е. разликата
помеѓу количествата жива што влегуваат во процесот како содржина
на жива во суровините (влезниот фактор) и содржината на жива во
цементот.
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Забелешка: Врз основа на лабораториските анализи доставени од страна на цементарницата „Титан-Усје“,
присуството на жива во лапорецот, според мерењата од 2011 година во примероци земени од различни
длабочини на наоѓалиштето, се движи во опсег од <0,02 и 0,04 gHg/t, што дава влез на жива во интервал
од 17-40,71 kg (29 kg средна вредност) Hg во 2013 година, што значително се разликува од содржината
на жива во лапорецот измерена за потребите на овој извештај, која изнесуваше 0,14 g Hg/t, што дава
влез на жива од 120,13 kg Hg.

6.3.2 Производство на вар
Варта се добива со калцинација на варовник (т.е. одземање на CO2 од варовникот) при висока
температура. Живата се очекува да биде застапена во многу мали количества во варовникот
како и во некои од горивата што се користат. Слично на производство на цементот „Портланд“,
целата количина на жива во суровините се очекува да се ослободи во воздухот од печката за
калцинација на варовникот (UNEP, 2013). 

Во Република Македонија постои само едена постројка за производство на вар.

„ЈУ-ЕС КОНСТРАКШН“
„Ју-Ес Констракшн“ е фабрика за производство на вар што се наоѓа во средишниот дел на Ма-
кедонија (кај градот Велес). Во овој објект се врши експлоатација на неметали и производство
на вар (калцинирање) во 7 печки. 

Компанијата произвела 4,196 тони вар во 2013 година, за чиешто производство употребиле
7,493 тони варовник. За одредување на влезниот фактор беше направена анализа на присуст-
вото на жива во варовникот, при што се доби концентрација на жива од <0,01 g Hg/t. Внесот на
живата беше пресметан дека изнесува 0,04 kg во 2013 година (при што како бројна вредност
се зеде половина од границата на детекција т.е. 0,005 g Hg/t). ). Беа искористени стандардизи-
раните фактори на излезната распределба дадени во прирачникот за производство на цемент
без филтри, при што излезните патеки на живата се состоеја од 80% во воздух (0,03 kg Hg/г) и
20% во производи (0,01 kg Hg/г).

Резиме на категоријата

Резимето на категоријата „Производство на други минерали и материјали со примеси на жива“
е прикажано во Табела 38, од каде што се гледа дека ослободувањето на жива од производство
на цемент изнесувало 120,42 kg во 2013 година, а пак од производство на вар 0,04 kg.

Табела 38: Резиме на пресметките за внес и излез за главната категорија на извор 
„Производство на други минерали и материјали“ за 2013 година

Поткатегорија Внес на жива (kg)
Излез на жива (kg)

Воздух Производ

Производство на цемент 120,42 116,613 3,81

Производство на вар 0,04 0,03 0,01

Вкупно: 120,46 116,64 3.82
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6.4 Производи за широка потрошувачка со намерна употреба
на жива

Оваа категорија ја опфаќа употребата на жива во термометри, во прекинувачи и релеи, во све-
тилки и во батерии.

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 39.

Табела 39: Релевантни поткатегории од главната категорија „Производи за широка пот-
рошувачка со намерна употреба на жива“

6.4.1 Живини термометри 
Живата традиционално се користи во термометрите наменети за мерење на среден темпера-
турен опсег. Денеска сè повеќе се заменуваат со електронски или друг тип на термометри, но
степенот на нивна замена веројатно варира од една до друга земја (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се произведуваат термометри. Живините термометри се среќа-
ваат во медицинските термометри (во болниците и домаќинствата), термометрите за мерење
на температурата на амбиентниот воздух, како и термометрите што се составен дел од индус-
триската опрема, лабораториите и сл. Освен тоа, согласно LRB, 11 забрането е пуштање во
промет на термометри, манометри, барометри и др. што содржат жива. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Пресметката на ослободувањата на жива од живини термометри се однесува на ослободува-
њето/мобилизирањето на жива за време на нивната употреба (кога ќе се скрши или загуби тер-
мометарот) како и при нивното одлагање (што зависи од ефикасноста на постапката за
собирање на отпад). 

За проценка на бројот на живините термометри коишто биле скршени и одложени во 2013 го-
дина, во предвид беше земена годишната потрошувачка на термометри (увезени минус изве-
з е н и  к о л и ч е с т в а )  в о  2 0 1 3  г о д и н а  ( в и д и  Т а б е л а  4
термометрите беше поделена во следниве сектори: болници, домаќинства, индустрија и лабо-
ратории, притоа земајќи ја во предвид и различната застапеност на живините термометри во
овие сектори.

Табела 40: Потрошувачката на термометри во 2013 година

Поглавје Поткатегорија

6.4.1 Термометри со жива

6.4.2 Електрични и електронски прекинувачи, контактори и релеи со жива

6.4.3 Светилки со жива

6.4.4 Батерии со жива
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Претпоставката е, по консултациите со добавувачите на термометрите и здравствените работ-
ници, дека околу 90% од вкупната годишна потрошувачката (или 180.300 термометри) е наме-
нета за замена на оштетени или фрлени термометри, додека пак останатите 10% се купуваат
поради зголемена побарувачка.

Согласно консултациите направени со Клиничкиот центар во Скопје, земајќи ја во предвид и
анкетата спроведена за употребата и одлагањето на живините термометри во јавните здравст-
вени установи, беше востановено дека повеќето живини термометри веќе се заменети со елек-
тронски. Затоа, годишната набавка на клинички термометри главно е наменета за замена на
оштетени/фрлени термометри во износ од 38.664 парчиња (90% од потрошувачката), додека
2,5% (966 парчиња) се смета дека се користат како замена на живините термометри.

Врз основа на консултациите со добавувачите на термометрите и со аптеките, може да се про-
цени дека учеството на живините термометри во секторот „домаќинство“изнесува околу 50%,
и овој процент се користи и како стапка на одлагање т.е. за пресметка на делот на годишната
набавка на клиничките и други термометри коишто се користат за замена на живините кај на-
селението, што доведе до бројка од 24.685 парчиња (50% од термометрите наменети за замена
на оштетените/фрлени термометри во количини од 49.369 парчиња, којашто, пак, бројка е до-
биена како 90% потрошувачка од 54.854 парчиња клинички и други термометри) од годишното
количество живини термометри што се одлагаат.

Не постојат веродостојни податоци од индустрискиот/лабораторискиот сектор за употребата
на живините термометри, но според индикациите од индустрискиот сектор, стапката на одла-
гање на живини термометри изнесува 5%, и таа беше употребена за пресметка на ослободу-
вања на жива во овој сектор. Оттука, се смета дека 5% (6.547 парчиња) од годишната набавка
на термометри во индустрискиот/лабораторискиот сектор од 130.934 наменети за замена на
оштетени/фрлени термометри (којашто бројка пак е добиена како 90% потрошувачката од
145.482 парчиња термометри и пирометри) се користат за замена на отстранетите живини тер-
мометри.

14 Податоците се обезбедени од Царинска управа.

Тарифна ознака Опис Потрошувачка
(парчиња)

9025 11 20 00 
Клинички или ветеринарни термометри, исполнети со течност, за
директно отчитување

42.960

9025 11 80 00
Други термометри, исполнети со течност, за директно отчитување,
кои не се комбинираат со други инструменти (исклучувајќи ги
клиничките и ветеринарните термометри)

11.894

9025 19 20 00
Термометри и пирометри, кои не се комбинираат со други
инструменти, електронски

30.117

9025 19 80 00
Термометри и пирометри, кои не се комбинираат со други
инструменти, неелектронски (исклучувајќи ги термометрите
исполнети со течност за директно отчитување)

115.365

Вкупно: 200.336
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Немаше доволно податоци за да се одреди распределбата на одложените живини термометри
по категориите наведени во прирачникот т.е. термометри за мерење на температурата на ам-
биентниот воздух, индустриски и специјални термометри, и други стаклени живини термометри
вклучувајќи ги и лабораториските. Врз основа на претпоставката на консултантот, 50% (3.273
парчиња) од одложените живини термометри се распределени во категоријата термометри за
мерење на температурата на амбиентниот воздух, 10% (655 парчиња) во индустриските и спе-
цијални термометри и 40% (2.619 парчиња) во други живини термометри.

Влезен фактор
Не постоеја податоци за содржината на жива во термометрите. Затоа, беа употребени стан-
дардизираните влезни фактори за различните видови на термометри дадени во прирачникот
т.е. 0,5-1,5 g Hg/парче за медицинските термометри, 2-5 g Hg/парче за термометрите за мерење
на температурата на амбиентниот воздух, 5-200 g Hg/парче за индустриските термометри и 1-
40 g Hg/парче за другите стаклени живини термометри во лабораториите. 

Излезна распределба 
Постојните практики во управувањето со отпадот покажуваат дека не постои посебен систем
за собирање на отфрлените термометри, што значи дека сите живини термометри завршуваат
заедно со комуналниот отпад во депониите.

Прирачникот препорачува излезните фактори на распределба кои се однесуваат на јавните
служби за собирање на отпадот да се земат како 10% во воздух, 30% во вода и 60% во кому-
нален отпад.

Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање на термометри“
е прикажана во Табела 41.

Вкупниот внес на жива во 2013 година од употреба/одлагање на термометри беше
пресметан со множење на стапката на активност (годишни количества на набавени
термометри што се користат за покривање на потребата од замената на одложените
живини термометри) и соодветните стандардизирани влезни фактори, со што се добива
годишен внес на жива од 158,22 kg.

Ослободувањата на жива се распределени на 2,53-29,05 kg (15,82 kg средна вредност)
во воздух, 7,58-87,16 kg (47,47 kg средна вредност) во вода и 15,16-174,31 kg (94,93 kg
средна вредност) во комунален отпад.
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Табела 41: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Употреба/одлагање на термометри“

Оценка на сигурноста на проценкатата

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Употреба/одлагање на
термометри“ е прикажана во  Табела 42.

Табела 42: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Употреба/одлагање на термометри“

Извор 
Стапка на
активност
(парчиња)

Влезен
фактор
(g Hg/
парче)

Внес на жива
(kg/г)

Практики на
управување
со отпадот

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Комунален
отпад

Медицински
термометри

26.651 0,5-1,5
(1)

12,83-38,48
(25,65)

Не постои
одвоено

собирање
Контроли -

рано
ракување
со отпад

1,28-3,85
(2,57)

3,85-11,54
(7,7)

7,7-23,09
(15,39)

Термометри 
за мерење на
температурата
на амбиентниот
воздух

3.273 2-5
(3,5)

6,55-16,37
(11,46)

0,65-1,64
(1,15)

1,96-4,91
(3,44)

3,93-9,82
(6,87)

Индустриски и
специјални
термометри

655 5-200
(103)

3,27-130,93
(67,43)

0,33-13,09
(6,74)

0,98-39,28
(20,23)

1,96-78,56
(40,46)

Други стаклени
живини 
термо метри
вклучувај ќи ги 
и лабора  торис -
ките

2.619 1-40
(20,5)

2,62-104,75
(53,68)

0,26-10,47
(5,37)

0,79-31,42
(16,10)

1,57-62,85
(32,31)

Вкупно: 32.198 25,26-290,52
(158,22)

2,53-
29,05

(15,82)
7,58-87,16

(47,47)
15,16-
174,31
(94,93)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО
Количинитеа на различните видови увезени/извезени термометри
беа преземени од Царинската управа. За одредување на стапката на
одлагање беше употребена претпоставка.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во термометрите е преземена од
стандардизираните вредности во прирачникот, коишто се само
индикативни.

Фактори на излезна
распределба

НИСКО
Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба, кои се само
индикативни вредности. 
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6.4.2 Живини електрични и електронски прекинувачи, контактори и релеи
Живата се користела (и сè уште се користи) во најразновидни електрични прекинувачи и релеи.
Во некои земји во изминативе две децении се одеше на замена на живата од електричните
компоненти, така што денеска тие користат замени кои не се базирани на жива за повеќето
или за сите намени (UNEP, 2013).

Во Република Македонија постои само една компанија, „Раде Кончар – Контактори и релеи“
што се занимава со производство на прекинувачи, контактори и релеи. Компанијата не користи
жива во ниту еден од нивните производи. Бидејќи не се користи жива во производниот процес
на електричните уреди, главните ослободувања на жива се однесуваат на мобилизирањето на
живата за време на употребата и одлагањето.

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Годишното производство на прекинувачи, контактори и релеи од страна на „Раде Кончар – Кон-
тактори и релеи“ во 2013 година изнесувало 200.000 парчиња. Увезените и извезените коли-
чини за 2013 година се преземени од Царинската управа. Вкупната годишна потрошувачка (увоз
минус извоз плус производство) во 2013 година изнесувала 610.946 парчиња. 

Со оглед на тоа што „оваа поткатегоријата претставува група на најразновидни производи како
во поглед на различните намени, така и според содржината на живата и животниот век на
електричните компоненти“ (UNEP, 2013), многу е тешко да се пресметаат залихите и годишната
стапка на одлагање/отстранување на живините уреди, и последователно да се процени бројот
на набавените уреди коишто се употребиле за замена на отстранетите. Во случај кога не пос-
тојат податоци за поверодостојни проценки, прирачникот препорачува да се употреби бројот
на жителите како стапка на активност, кој согласно Државниот завод за статистика во 2013
година изнесувал 2.064.032. 

Влезен фактор
Прирачникот дава стандардизиран влезен фактор од 0,02-0,25 g жива по жител. Доколку се
помножи стапката на активност од 2.064.032 (број на жители со 100% пристап до електрична
енергија15) со препорачаниот, стандардизиран интервал, тогаш влезот на жива во 2013 година
може да се движи помеѓу 41-516 kg (289 kg средна вредност).

Според производителите и добавувачите на прекинувачи, контактори и релеи, количествата
на живини уреди што се користеле во минатото не е значителен, така што првично пресмета-
ните ослободувања на жива од оваа поткатегорија во опсег од 41-516 kg годишно не соодветст-
вува со стварните прилики т.е. влезот на жива е преценет. Со оглед на тоа што
стандардизираните влезни фактори се добиени земајќи во предвид податоци од САД, каде
што стапката на употреба на жива била многу повисока одошто во европските земји, овие про-
ценки беа изменети врз основа на стапката на употреба на жива за европските земји, така што
беше употребен влезен фактор во опсег помеѓу 0,004-0,07 g Hg по жител.

15 http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?name_desc=false
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Излезна распределба 

Инструментите и уредите од оваа поткатегоријата обично се користат како компоненти
во друга електрична/електронска опрема, и обично се одлагаат кога истата опрема се
отфрла. Управувањето со електричниот/електронскиот отпад е уредено со Закон за
управување со електрична и електронска опрема и отпад од електрична и електронска
опрема, според кој се воведува систем за собирање, преработка и одлагање на елек-
тричен/електронски отпад. Тоа резултира со делумно одвоено собирање на електри-
чен/електронски отпад. Но, со оглед на тоа што термостатите, маностатите и другите
контролни уреди не се особено интересни за компаниите што се занимаваат со упра-
вување со отпадот, постои веројатност овие уреди да завршуваат на депониите, така
што може да се смета дека не постои одвоено собирање на овие уреди.

Прирачникот препорачува излезните фактори на распределба кои се однесуваат на
јавните служби за собирање на отпадот да се земат како 10% во воздух, 10% во вода
и 80% во комунален отпад.

Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање на прекинувачи,
контактори и релеи“ е прикажана во Табела 43.

Табела 43: Пресметка за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање
на прекинувачи, контактори и релеи“

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во опсег помеѓу 
8,26-144 kg (76,37 kg средна вредност) за 2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределени на 0,83-14,5 kg (7.64 kg средна вредност) во
воздух, 0,83- 14,5 kg (7,64 kg средна вредност) во почва и 6,6-115 kg (61,1 kg средна вред-
ност) во комунален отпад.

Извор 
Стапка на
активност

(жител)

Влезен
фактор
(g Hg/
парче)

Внес на
жива
(kg/г)

Практики
на

управува -
ње со

отпадот

Излез на жива (kg/г)

Воздух Почва Комунален
отпад

Годишна
потрошувачка 2.064.032 0,004-0,07 8,26-144

(76,37)

Не постои
посебно

собирање
Контро -
лирано

собирање
на отпад

0,83-14,5
(7,64)

0,83-14,5
(7,64)

6,6-115
(61,1)
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Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките што се однесуваат на поткатегоријата „Употреба/од-
лагање на живини прекинувачи, контактори и релеи“ е прикажана во Табела 44.

Табела 44: Оценката на сигурноста на пресметките што се однесуваат на 
поткатегоријата „Употреба/одлагање на живини прекинувачи, контактори 
и релеи“

6.4.3 Светилки со жива
Живата се користи во мали количества во неколку различни видови на гасни светилки, од кои
најчесто застапени се цевчестите флуоросцентни светилки (неонки) и компактните флурос-
центни светилки (штедливи сијалици). Некои производители остварија значителен напредок
во намалувањето на количеството жива во светилките, со намалувања и од редот на фактор
10 кај поновите живини светилки во споредба со традиционалните видови (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се произведуваат светилки. Светилки што содржат жива се зас-
тапени со цевчестите флуоросцентните цевки (со два краја), компактните флуоросцентни све-
тилки (со еден крај), натриумови светилки под висок притисок, ултравиолетови и инфрацрвени
светилки и метал-халогени светилки. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Пресметката на ослободувања на жива од светилки што содржат жива се однесува на ослобо-
дувањето/мобилизирањето на живата за време на нивна употреба (кога ќе се скрши светил-
ката) како и при нивното одлагање (што зависи од ефикасноста на постапката за собирање на
отпадот). 

За проценка на бројот на живините светилки коишто биле скршени и одложени во 2013 година,
во предвид беше земена годишната потрошувачка на светилки (увезени минус извезени коли-
чества) во 201316 година. Уделот на искористените светилки што бил употребен за замена на
скршените/одложени светилки е добиен со проценка на животниот век на светилките од 5-10
години (UNEP, 2013) и просечната потрошувачка на светилки во периодот 2005-200817 т.е. 5-10
години пред референтната 2013 година, кога се очекува овие светилки да се одложат (види

16 Податоци обезбедени од Царинската управа.
17 Податоци обезбедени од базата на податоци на ОН Комтрејд.

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Бројот на жители е преземен од Државниот завод за статистика

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во контролните уреди е преземена од
стандардизираните вредности во прирачникот, коишто се само
индикативни.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Табела 45). Вкрстената проверка на бројките добиени од Царинската управа и базата на под-
атоци на УН Комтрејд за 2013 година покажуваат незначителни разлики, со што се потврдува
високиот степен на веродостојност на податоци содржани во базата на податоци на УН Ком-
трејд за периодот 2005-2008.

Табела 45: Потрошувачка на изворите на осветлување

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Се проценува дека од увезените 2.669.608 парчиња на светилки во 2013 година, 1.127.613 пар-
чиња се употребени за замена на скршените/одложени светилки, додека пак останатите се
употребени за покривање на нова/зголемена побарувачка поради порастот на населението и
економијата. 

Влезен фактор
Бидејќи немаше информации за содржината на жива во различните светилки во 2005-2008,
беа употребени стандардизираните влезни фактори дадени во прирачникот т.е. 10-40 mg
Hg/парче за цевчестите флуоросцентни светилки со два краја и 5-15 mg Hg/парче за компакт-
ните флуоросцентни светилки со еден крај, 30 mg Hg/парче за светилки на живина пареа под
висок притисок, 10-30 mg Hg/парче за натриумови светилки под висок притисок, 5-25 mg
Hg/парче за ултравиолетовите и инфрацрвените светилки и 25 mg Hg/парче за метал-халогени
светилки. 

Тарифна ознака Опис
Потрошувачка (парчиња)

2013 2005-2008
мин-макс

8539 31 10 00 Цевчести флуоросцентни светилки (со два краја) 729.492 255.218-419.235
(328.037)

8539 31 90 00 Компактни флуоросцентни светилки 
(со еден крај) 1.341.260 520.046-778.580

(609.211)

8539 32 20 00 Живини/натриумови светилки под висок
притисок 402.851 79.018-157.190

(114.756)

8539 49 00 00 Ултравиолетови и инфрацрвени светилки 31.076 2.656-5.027
(4.021)

8539 32 90 00 Метал-халогени светилки 10.449 2.026-4.031
(2.942)

8539 39 00 00 Гасни светилки, катодни флуоросцентни светилки 154.479 37.011-133.915
(68.645)

Вкупно: 2.669.608 1.127.613
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Излезна распределба 
Постојните практики на управување со отпадот покажуваат дека не постои посебен систем за
собирање на отфрлените светилки, што значи дека сите светилки што содржат жива завршу-
ваат заедно со комуналниот отпад во депониите.

Прирачникот препорачува излезните фактори на распределба кои се однесуваат на јавните
служби за собирање на отпадот да се земат како 5% во воздух и 95% во комунален отпад. 

Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање на изворите на
осветлување“ е прикажана во Табела 46.

Табела 46: Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање
на светилки со жива“

* Збир на цевчести флуоросцентни светилки (со два краја) со ладните катодни флуоросцентни светилки 
** Системот за кодирање на македонската Царинска управа не овозможува одвојување на живини и натриумови светилки под висок
притисок
Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Внесот на жива во 2013 година од употреба/одлагање на светилки беше пресметан со
множење на стапката на активност (просечни количества на набавените светилки за
периодот 2005-2008 употребени за покривање на потребите за замена) и соодветните
стандардизирани влезни фактори, што ја дава проценката за жива во просек помеѓу
6,37-38,76 kg (19,01 kg средна вредност) во 2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределени на 0,32-1,94 kg (0,95 kg просек) во воздух 
и 6,06-36,82 kg (18,06 kg просек) во комунален отпад. 

Извор 
Стапка на
активност
(парчиња)

Влезен
фактор

(mg
Hg/пар

че)

Внес на жива
(kg/г)

Практики
на

управува -
ње со

отпадот

Излез на жива (kg/г)

Воздух Комунален
отпад

Цевчести
флуоросцентни
светилки (со два
краја)*

292.229-553.150
(396.682)

10-40
(25)

2,92-22,13
(9,92)

Не постои
одвоено

собирање
Контроли -

рано
ракување
со отпад

0,15-1,11
(0,50)

2,78-21,02
(9,42)

Компактни
флуоросцентни
светилки (со еден
крај)

520.046-778.580
(609.211)

5-15
(10)

2,60-11,68
(6,09)

0,13-0,58
(0,30)

2,47-11,10
(5,79)

Живини/натриумов
и светилки под
притисок

79.018-157.190
(114.756)

10-30
(25)

0,79-4,72
(2,87)

0,04-0,24
(0,14)

0,75-4,48
(2,73)

Ултравиолетови и
инфрацрвени
светилки

2.656-5.027
(4.021)

5-25
(15)

0,01-0,13
(0,06)

0,001-0,007
(0,003)

0,01-0,12
(0,057)

Метал-халогени
светилки

2.026-4.031
(2.942) 25 0,07 0,004 0,070

Вкупно: 849.904-1.497.978
(1.127.613)

6,37-38,76
(19,01)

0,324-1,94
(0,95)

6,06-36,82
(18,06)
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Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Употреба/одлагање на
светилки со жива“ е прикажана во  Табела 47.

Табела 47: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Употреба/одлагање на светилки 
со жива“

6.4.4 Батерии со жива
Употребата на жива во различните видови на батерии е обемна, и претставува еден од произ-
водите со најголема употреба на жива. Живата претежно, ако не и исклучиво, се користи во
примарните батерии што не се полнат (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се произведуваат батерии. Живините батерии се застапени како
манган-диоксидни батерии и ќелии (алкални и неалкални, цилиндрични и копчести), сребро-
оксидни, литиумови, цинк-воздушни батерии и ќелии со цилиндричен или копчест облик, и суви
цинк-бакарни батерии. 

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Пресметката на ослободувања на жива од живини батерии и ќелии се однесува на ослободу-
вањето/мобилизирањето на жива за време на нивното одлагање (што зависи од ефикасноста
на постапката за собирање/рециклирање на отпад). Бидејќи животниот век на батериите се
движи во опсег од неколку месеци па до неколку години, па затоа во предвид беше земена го-
дишната потрошувачка во 2013 година како просечна бројка за пресметките. 

Со цел да се пресметаат количествата на батериите и ќелиите кои може да содржат жива, беа
контактирани главните добавувачи на батерии и ќелии, при што беше утврдено дека околу 60%
од потрошените батерии и ќелии не содржеле жива. Затоа, преостанатите 40% од потрошените
батерии и ќелиите беа употребени за проценка на годишниот влез на жива. 

Годишната потрошувачката (увоз минус извоз) на различните видови на батерии и ќелии во
2013 година и претпоставените количества на жива што се содржела во нив се прикажани во-
Табела 4818. Во земјата нема потрошувачка на батерии и ќелии со жива оксид.

18 Податоците се обезбедени од Царинската управа.

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО

Количините на различните видови увезени/извезени светилки беа
преземени од Царинската управа и базата на податоци на УН
Комтрејд. Во предвид беше земена средната потрошувачка од
претходните години.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во светилките е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се
само индикативни.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Табела 48: Потрошувачка на батерии и ќелии во 2013 година

Влезен фактор
Прирачникот дава стандардизирани влезни фактори за следниве видови батерии: 12 kg Hg/t
за цинк-воздушни копчести ќелии, 5 kg Hg/t за алкални копчести ќелии, 4 kg Hg/t за сребро-ок-
сидни копчести ќелии, 0,25 kg Hg/t за други алкални некопчести ќелии. Прирачникот не дава
информации за содржината на жива во литиумски, цинк-воздушните, сувите цинк-јаглеродни
батерии, како ни за неалкални цилиндрични/копчести ќелии19, и покрај фактот што овие видови
батерии се спомнати дека потенцијално содржат жива. 

Со цел поверодостојно да се процени внесот на жива од оваа поткатегорија, беа направени
анализи на присуството на жива во батериите коишто се најмногу застапени. Беа анализирани
следниве видови на батерии: три алкални батерии со цилиндрична форма од различна земја

19 Постојат одредени индикации дека овие видови на батерии не содржат жива:
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/batteries_2015.pdf; http://www.zendergroup.org/docs/battery_table.pdf

Тарифна ознака Опис
Потрошу -

вачка
(kg)

Содржат
жива
(kg)

8506 10 11 00
Ќелии и батерии со манган диоксид, алкални, во форма на
цилиндрични ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

49.106 19.642

8506 10 18 00
Ќелии и батерии со манган диоксид, алкални, во форма на
цилиндрични ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

9.140 3.656

8506 10 91 00
Ќелии и батерии со манган диоксид, неалкални, во форма на
цилиндрични ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

6.529 2.611

8506 10 98 00
Ќелии и батерии со манган диоксид, неалкални, во форма на
копчести ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

25.043 10.017

8506 40 00 00
Ќелии и батерии со сребро оксид, во форма на цилиндрични или
копчести ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

3 1

8506 50 10 00
Ќелии и батерии со литиум, во форма на цилиндрични ќелии (не
вклучувајќи ги потрошените)

107 43

8506 50 30 00
Ќелии и батерии со литиум, во форма на копчести ќелии (не
вклучувајќи ги потрошените)

1.209 483

8506 50 90 00 
Ќелии и батерии со литиум (не вклучувајќи ги потрошените, и во
форма на цилиндрични или копчести ќелии)

6.383 2.553

8506 60 00 00 
Цинк-воздушни ќелии и батерии, во форма на цилиндрични или
копчести ќелии (не вклучувајќи ги потрошените)

217 86

8506 80 05 00
Суви цинк-јаглеродни батерии со напон >=5,5 V но <= 6,5 V (не
вклучувајќи ги потрошените) 

12.590 5.036

Вкупно: 110.331 44.132
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на потекло, една неалкална батерија со цилиндрична форма, и една неалкална батерија со коп-
честа форма. Лабораториските резултати покажаа дека концентрацијата на жива во сите ви-
дови батерии е помала од границата на детекција <0,05 g Hg/ton (Прилог 1). 

Излезна распределба 
Воспоставен е систем за собирање на отпадни батерии, со кој собраните отпадни батерии се
извезуваат. Но, стапката на собирање е премногу ниска (помалку од 1%) и количества на соб-
раните отпадни батерии се незначителни, што значи дека практично сите отпадни батерии за-
вршуваат со комуналниот отпад кој се одлага во депониите.

Прирачникот препорачува излезните фактори на распределба кои се однесуваат на јавните
служби за собирање на отпадот да се земат како 100% во комунален отпад.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Батерии со жива“ се прикажани
во Табела 49.

Табела 49: Пресметката за внес и излез на жива за поткатегоријата „Батерии со жива”

* Бројната вредност беше утврдена како половина од граничната вредност на детектција.
** Овие видови батерии не беа земени во предвид за пресметка на жива бидејќи постојат индикации дека овие видови
на батерии не содржат жива. 
*** Незначителна вредност.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 19,32 kg во 
2013 година. 

Ослободувањата на жива се распределуени на 19,32 kg во комунален отпад.

Извор 
Стапка на
активност

(kg)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Практики на
управување
со отпадот

Излез на жива
(kg/г)

Комунален отпад

Цинк-воздушни ќелии 87 12,000 1,04

Не постои
одвоено
собирање
Контролира -
но ракување
со отпад

1,04

Алкални копчести ќелии 3.656 5,000 18,28 18,28

Сребро-оксидни
копчести ќелии 0,001 4,000 0*** 0***

Алкални, освен
копчести 19.643 0,025* 0*** 0***

Суви цинк-јаглеродни
батерии** 5.036

Литиумски ќелии и
батерии** 3.080

Неалкални копчести
ќелии 10.017 0,025* 0*** 0***

Неалкални, освен
копчести 2.612 0,025* 0*** 0***

Вкупно: 44.132 19,32 19,32
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Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Батерии со жива“ е при-
кажана во Табела 50.

Табела 50: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Батерии со жива“

Резиме на категоријата

Во рамките на категорија „Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива“,
најмногу застапена е поткатегоријата „Термометри со жива“ со 158,22 kg жива ослободена во
2013 година, после што следат „Електрични и електронски прекинувачи, контактори и релеи
со жива“ со 76,37 kg (види Табела 51). 

Табела 51: Резиме на пресметките за внес и излез на жива за главната категорија на
извор „Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива“ 
во 2013 година

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО
Количините на различните видови увезени/извезени батерии беа
преземени од Царинската управа, со одредена несигурност за
количините. 

Влезен фактор СРЕДНО

Содржина на жива во некои видови батерии беше преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се
само индикативни, додека пак за некои други видови на батерии
беше направена анализа на содржината на жива.

Фактори на излезна
распределба

ВИСОКО Целото количество се распределува во една излезна патека, т.е. во
комунален отпад.

Поткатегорија Внес на жива
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Произ -
вод

Комунален
отпад

Секторски
специфично
постапува -

ње/одлагање 

Термометри
со жива

25,26-290,52
(158,22)

2,53-29,05
(15,82)

7,58-87,16
(47,47)

15,16-174,31
(94,93)

Електрични и
електронски
прекинувачи,
контакти и релеи
со жива

8,26-144
(76,37)

0,83-14,5
(7,64)

0,83-14,5
(7,64)

6,6-115
(61,1)

Светилки 
со жива

6,37-38,76
(19,01)

0,324-1,94
(0,95)

6,06-36,82
(18,06)

Батерии
со жива 19,32 19,32

Вкупно: 59,21-492,6
(272,93)

3,68-45,49
(24,41)

7,58-87,16
(47,47)

0,83-14,5
(7,64)

47,14-345,45
(193,41)
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6.5 Друга намерна употреба во производи/процеси
Во оваа категорија е опфатена употребата на жива во забните пломби, манометрите и мера-
чите, како и лабораториските хемикалии и опремата. 

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 52.

Табела 52: Релевантни поткатегории од главната категорија „Друга намерна употреба
во производи/процеси“

6.5.1 Забни пломби со живин амалгам
Забните пломби со живин амалгам се состојат од легура на жива, сребро, бакар и калај (вооби-
чаено околу 44-51% на жива од вкупната тежина). Легурата на стоматолозите обично им се
доставува: 1) како чиста жива заедно со мешавина од другите метали во прав, коишто се мерат
и мешаат во агитатор во самата ординација; или 2) како мали капсули каде што живата и ме-
талниот прашок се застапени во точниот сооднос според формулата и сè што е потребно е да
се помешаат (во капсулата, пред да се отвори) во самата ординација, пред да се пломбира
забот (UNEP, 2013). 

Пресметката на ослободувања на жива од забните пломби со живин амалгам се однесува на
внесувањето на жива во воздух, вода и отпад за време на подготовката на пломби, нивна упот-
реба и одлагање (на пример, после отстранување на пломби или вадење на забите што биле
пломбирани во текот на медицинските/стоматолошките зафати, или пак по пат на опаѓање на
забите). Исто така, ослободувањето може да настане и кога лицето со пломбирани заби ќе по-
чине.

Подготовка на пломбите

Според прирачникот, за време на подготовка на живините пломби доаѓа до загуба на жива.
Приближно 60% од потрошениот (нов) амалгам се вградува во пломбата, но 40% се губи. Загу-
бата на жива се состои од околу 25% вишок амалгам (кога ќе се помеша малку повеќе одошто
било потребно) и околу 15% коишто се исшмукуваат или исплукуваат од устата во отпадната
вода (или во филтер) за време на процесот на пломбирање и обликување.

Беа контактирани три поголеми добавувачи на забни амалгами, според кој годишниот увоз на
елементарна жива / амалгами за пломби во 2013 година изнесувал 6,24 kg (што го претставува
и внесот на жива). 

Според студијата прикажана во прирачникот, 60% од живата за време на подготовката на амал-
гамските пломби оди во самата пломба (3,74 kg), додека 40% (2,5 kg) се ослободува во следниве
патеки: 2% во воздух (0,12 kg), 14% во вода (0,84 kg), 12% во комунален отпад (0,75 kg) и 12%

Поглавје Поткатегорија

6.5.1 Забни пломби со живин амалгам

6.5.2 Манометри и мерачи

6.5.3 Лабораториски хемикалии и опрема
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во секторски специфично пречистување / одлагање (0,75 kg).

Проценка на сигурноста на внесот на жива може да се означи со ВИСОК степен со оглед на
тоа што податоците за увозот на елементарната жива / живини пломби беа обезбедени ди-
ректно од добавувачите/трговците, додека пак сигурноста на распределбата на жива може да
се оцени како НИСКА бидејќи факторите на излезна распределба се засновани на стандарди-
зираните вредности од прирачникот, коишто се само индикативни и засновани на ограничен
број студии.

Конзервативниот приод во прирачникот за проценка на ослободувања на жива од овој процес
се заснова на користење на стандардизираниот влезен фактор од 0,05-0,2 g Hg потрошена по
глава на жител годишно. Земајќи ја предвид густината на стоматолозите на 1.000 жители, се
предлага стандардизиран влезен фактор од 0,8291. Внесот на жива од 86-413 kg се пресмета
со множување на стапката на активност т.е. на бројот на жителите со стандардизираниот вле-
зен фактор т.е. g Hg/жител и факторот на густина на стоматолозите.

Кога ќе се споредат двата приоди за проценка на ослободувањата на жива, пресметката на
внесот на жива со помош на стварни податоци за увоз на жива е далеку пониска од конзерва-
тивниот приод.

Употреба – од пломбите во уста

Како што е посочено во прирачникот, загубата на жива од пломбите за време на нивната упот-
реба (дури се сè уште во устата) се случува постојано, иако многу бавно, преку екскреција на
фецес и урина. Со цел да се проценат ослободувања на жива од употребата на амалгамски
пломби, беше потребно да се процени екскрецијата на жива по жител годишно. Бидејќи во зем-
јата не постојат такви проценки, и со цел да се добие првичен впечаток дали оваа поткатегорија
е значителен извор на ослободувања на жива во земјата, во предвид беше земена стапката на
екскреција од 60 μg Hg/ден/жител, како што е дадено во прирачникот, а изведено од една сту-
дија изработена за Стокхолм.

Проценките покажуваат дека внесот на жива во оваа фаза поврзана со употреба на амалгамски
пломби изнесува 45 kg годишно, и целото количество се распределува во излезната патека на
отпадните води преку екскрецијата на фецес и урина.

Проценката на сигурноста на стапката на активност т.е. на бројот на населението може да се
оцени со ВИСОК степен бидејќи податоците за населението се преземени од Државниот завод
за статистика, но пак сигурноста на влезниот фактор за жива може да се оцени како НИСКА
бидејќи истата се заснова на ограничен број студии што се направени во земји при различни
услови на стоматолошка грижа, додека пак проценката на сигурноста на распределбата на
жива може да се оцени како ВИСОКА бидејќи целото количество се распределува само во една
излезна патека т.е. отпадните води.

Одлагање 

Не постоеја доволни податоци за потрошувачка на живини пломби од пред 10-20 години, а со
цел да се процени количеството на одложени живини пломби во 2013 година. Затоа, со цел да
се пресметаат ослободувањата на жива во фазата на одлагање (дупчење на старите амалгам-
ски пломби, вадење на заби или нивно опаѓање, или кога пломбата останува во починатото
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лице) беше неопходно да се процени бројот на амалгамските пломби коишто се сè уште во ус-
тата на луѓето, животниот век на амалгамските пломби, и просечната потрошувачка на жива
по пломба.

Бројот на амалгамски пломби коишто сè уште се наоѓаат во устата на луѓето беше проценет
врз основа на податоците доставени од Стоматолошката комора и Државниот завод за статис-
тика. Според податоците, 10% од населението на возраст помала од 18 години (48,931 жители)
има амалгамски пломби, 23% од населението на возраст помеѓу 18-27 години (58.852 жители)
има амалгамски пломби и 50% од населението постаро од 27 години (659.421 жители) има амал-
гамски пломби, или, вкупниот број на лица со амалгамски пломби изнесува 767.204. Покрај тоа,
секое лице во просек има по две амалгамски пломби, што значи дека во населението постојат
вкупно 1.534.407 амалгамски пломби.

Прирачникот препорачува животниот век на амалгамските пломби да се смета дека е помеѓу
10-20 години, што дава годишна стапка на одлагање од 6,67% или 102.345 амалгамски пломби
одложени годишно. Просечната потрошувачка на жива по пломба се зема дека изнесува 0,8 g
Hg/пломба, како што е дадено во прирачникот, согласно податоците кои се однесуваат на една
студија спроведена во Данска.

Внесот на жива од оваа фаза се проценува на 82 kg годишно. Излезната распределба зависи
од системите за собирање и филтрирање што се воведени во стоматолошките ординации. Врз
основа на податоците добиени од Стоматолошката комора, се претпоставува дека повеќето
стоматолошки столови се опремени со филтри/цедалки за задржување на отпадните амалгам-
ски пломби. Овие количества отпад што се насобираат во филтрите се одлагаат во депониите
како комунален отпад (во моментов не постојат служби за собирање на ваков отпад). Факто-
рите на излезна распределба дадени во прирачникот сугерират дека оваа бројка одразува само
околу 60% од првичните набавки т.е. количеството жива што било вградено во пломбите кога
истите биле изработени. Годишната излезна распределба на внесот на жива во однос на упот-
ребата на филтри/цедалки како мерка за задржување на живата е дадена во прирачникот на
следниов начин: 30% во вода, 8% во почва, 6% во производ т.е. живата што останува во плом-
бата дури не почине лицето, 8% во комунален отпад и 8% во секторски специфично пречисту-
вање / одлагање. Но, со оглед на тоа дека количествата на одложени амалгамски пломби се
проценети со помош на бројот на амалгамските пломби кај населението и соодветната стапка
на одлагање/отстранување, излезната распределба треба да го одрази вкупниот внес на жива
кој резултира во годишна излезна распределба во следниве патеки: 40,94 kg во вода, 10,92 kg
во почва, 8,19 kg во производи т.е. живата што останува кај починатите лица, 10,92 kg во кому-
нален отпад и 10,92 kg во секторски специфично пречистување/одлагање.

Проценката на сигурноста на стапката на активност т.е. бројот на амалгамски пломби кај насе-
лението може да се оцени со СРЕДЕН степен, бидејќи податоците се изведени од претпостав-
ките на стоматолошките установи. Сигурноста на влезниот фактор за жива може да се оцени
како СРЕДНА бидејќи просечната потрошувачка на жива по пломба беше одредена врз основа
на податоци обезбедени од Стоматолошката комора и студиите прикажани во прирачникот.
Проценка на сигурноста на распределбата на жива може да се оцени како НИСКА бидејќи ефи-
касноста на задржување на стоматолошките столови не е позната, па факторите на излезна
распределба се засноваат на стандардизираните вредности од прирачникот, коишто се само
индикативни.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Забни пломби со живин амалгам“
се прикажани во Табела 53.
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Табела 53: Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Забни пломби
со живин амалгам“

* Според прирачникот, приближно 60% од потрошениот (нов) амалгам се вградува во пломбите, но 40% се губи т.е. 2.5
kg/г, кое количество е засметано во внесот на жива.

6.5.2 Манометри и мерачи
Живата се користи и во некои мерачи на крвен притисок, индустриски и метеоролошки мано-
метри, како и во притисочни вентили. Со текот на употребата, живата била заменета кај сите
споменати видови (UNEP, 2013).

Во Република Македонија не се произведуваат манометри, барометри и мерачи. Главното ос-
лободување на живата од оваа поткатегоријата се однесува на мобилизирање на живата за
време на употреба и одлагање на инструментите кои содржат жива.

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Увезените и извезените количини за 2013 година се преземени од Царинската управа. Вкупната
годишна потрошувачката (увоз минус извоз) за овој вид на опрема во 2013 година изнесувала
25.415 парчиња (види Табела 54).

Извор 
Стапка на
актив ност

(kg)

Влезен
фактор
(g Hg)

Внес на
жива
(kg/г)

Практики
на управу -

вање со
отпадот

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва Производ
Комун
ален

отпад

Сектор
 ски

специ -
фично

Подготовка 
на пломбите
(увезена
елементарна
жива /
амалгамски
пломби)

6,24 2,5* 0,12 0,87 0,75 0,75

Употреба – од
пломбите во
уста
(население -
μg/дневно/
лице)

2.064.032 60 45,20 45,20

Одлагање 
(амалгамски
пломби) 102.345 0,8 81,88

Стомато -
лошки

столови
опремени

со филтри/
цедалки

40,94 10,92 8,19 10,92 10,92

Вкупно: 129,59 0,12 87,01 10,92 8,19 11,67 11,67
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Табела 54: Потрошувачката на манометри, барометри и мерачи во 2013 година

Поради недостиг на податоци, тешко можеше да се процени залихата на живини уреди, годиш-
ната стапка на одлагање, а следствено на тоа и да се процени колкав број од набавените уреди
биле искористени за задоволување на потребите за замена на одложените. Таму каде што не
се достапни податоци за поверодостојна проценка, прирачникот препорачува да се употреби
стапката на активност за употреба/одлагање на други манометри базирана на бројот на жители,
кој според Државниот завод за статистика во 2013 година изнесувал 2.064.032. Таква препо-
рака не се дава за проценка на ослободувања на жива поврзани со употреба/одлагање на ме-
дицински мерачи на крвен притисок, па оттука и не бевме во можност да изведеме
веродостојна проценка за ослободувања на жива од овој вид на уреди.

Влезен фактор
Прирачникот препорачува како влезен фактор за употреба/одлагање на манометри да се ко-
ристи 0,005 g жива по жител. Доколку се помножи стапката на активност од 2.064.032 (број на
жители со 100% пристап до електрична енергија20) со препорачаниот, стандардизираниот ин-
тервал, тогаш внесот на жива во 2013 година изнесува 10,32 kg.

Излезна распределба 
Постојните практики на управување со отпадот покажуваат дека не постои посебен систем за
собирање на отфрлените манометри, барометри и мерачи, што значи дека сите живини уреди
завршуваат заедно со комуналниот отпад во депониите.

Прирачникот препорачува излезните фактори на распределба кои се однесуваат на јавните
служби за собирање на отпадот да се земат како 10% во воздух, 30% во вода и 60% во кому-
нален отпад.

20 http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?name_desc=false

Тарифна ознака Опис Потрошувачка
(парчиња)

9025 80 20 00 Барометри, што не се во комбинација со други инструменти 31

9026 20 20 00
Инструменти и апарати за мерење и контрола на притисокот,
електронски

968

9026 20 40 00 Мерачи за притисок од типот со спирална или метална дијафрагма 7.203

9026 20 80 00
Инструменти и апарати за мерење и проверка на притисокот на
течности и гасови, неелектронски (не вклучувајќи ги мерачите за
притисок од типот со спирална или метална дијафрагма, и регулатори)

17.213

Вкупно: 25.415

90



ИНВЕНТАР НА ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА┃ПРОЦЕНКА НА ИЗВОРИТЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање на манометри,
барометри и мерачи“ се прикажани во Табела 55.

Табела 55: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Употреба/одлагање
на манометри, барометри и мерачи“

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Употреба/одлагање на
манометри, барометри и мерачи“ е прикажана во Табела 56.

Табела 56: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Употреба/одлагање на манометри,
барометри и мерачи“

6.5.3 Лабораториски хемикалии и опрема
Живата се користи во лаборатории, и тоа во инструментите, реагенсите, конзервансите и ка-
тализаторите. Главното ослободување на живата од оваа поткатегоријата се однесува на мо-
билизирање на живата за време на употребата на инструменти, реагенси, конзерванси и
катализатори кои содржат жива. Според прирачникот, дел од живата се ослободува во воздух,
првенствено преку вентилацијата во лбораториите, додека пак најголем дел од живата може
да се ослободи во отпадните води или пак да се одложи како опасен или комунален отпад.

Извор 
Стапка на
активност

(жител)

Влезен
фактор

(g Hg/жител)

Внес на
жива
(kg/г)

Практики на
управување со

отпадот

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Комунале
н отпад

Други манометри
и мерачи 2.064.032 0,005 10,32

Не постои
одвоено

собирање
Контролирано
ракување со

отпад

1,03 3,10 6,19

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО
Податоците за населението се обезбедени од Државниот завод за
статистика. Употребата на бројот на жителите како стапка на
активност е доста општ, конзервативен приод. 

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во манометрите е преземена од
стандардизираните вредности во прирачникот, коишто се само
индикативни, и се засноваат на ограничени податоци.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Проценка на ослободувања на жива
Лабораториски хемикалии што содржат жива
Според базата на податоци на УН Комтрејд, увозот на органски/неоргански соединенија на
жива во 2013 година изнесувал 13 kg. Со оглед на тоа што не постоеше можност да се одреди
типот на живините соединенија, целото увезено количество се смета за внес на жива, којашто
се распределува согласно факторите на распределба од прирачникот во следниве излезни па-
теки: 33% во вода (4,29 kg), 33% во комунален отпад (4,29 kg) и 34% во секторски специфично
пречистување / одлагање (4,42 kg).

Прирачникот дава конзервативен приод (во отсуство на веродостојни податоци) за проценка
на ослободувања на жива од употребата на лабораториски хемикалии. Овој приод се заснова
на користење на влезен фактор од 0,01 g Hg по жител годишно, а бројот на жителите се зема
како стапка на активност, што дава внес на жива од 20,64 kg во 2013 година.

Кога ќе се споредат двата приоди за проценка на ослободувања на жива, пресметката на вне-
сот на жива со помош на стварни податоци за увоз на живини соединенија е далеку пониска
од конзервативниот приод. 

Проценката на сигурноста на стапката на активност може да се оцени со ВИСОК степен бидејќи
податоците за увоз на живините соединенија се преземени од официјалните статистики. Си-
гурноста на внесот на жива може да се оцени како НИСКА бидејќи истата се заснова на огра-
ничени студии прикажани во прирачникот. Проценка на сигурноста на распределбата на жива
може да се оцени како НИСКА бидејќи факторите на излезна распределба се засноваат на
стандардизираните вредности од прирачникот, коишто се само индикативни. 

Лабораториска опрема

Поради недостиг од податоци, беше доста тешко да се процени бројот на живини инструменти
што се користат во лабораториите, а според тоа и количеството на жива потребно за потребите
на мерењата. Кога не се достапни податоци за веродостојна проценка, прирачникот препора-
чува да се користи стапка на активност за инструментите во лабораториите базирана на бројот
на жителите со влезен фактор од 0,04 g Hg по жител годишно, што дава внес на жива од 82,56
kg.

Внесот на жива се распределува со помош на факторите на распределба дадени во прирачни-
кот во следниве излезни патеки: 33% во вода (27,25 kg), 33% во комунален отпад (27,25 kg) и
34% во секторски специфично пречистување / одлагање (28,07 kg).

Проценката на сигурноста на стапката на активност може да се оцени со НИЗОК степен бидејќи
податоците за населението се преземени од Државниот завод за статистика, но употребата на
бројот на жителите како стапка на активност претставува доста општ, конзервативен приод.
Сигурноста на влезот на жива може да се оцени како НИСКА бидејќи истата се заснова на ог-
раничени студии прикажани во прирачникот. Проценка на сигурноста на распределбата на
жива може да се оцени како НИСКА бидејќи факторите на излезна распределба се засноваат
на стандардизираните вредности од прирачникот, коишто се само индикативни. 

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Лабораториски хемикалии и опрема“
се прикажани во Табела 57.
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Табела 57: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Лабораториски 
хемикалии и опрема“

Резиме на категоријата

Во рамките на категоријата „Други намерни производи/процеси“, поткатегоријата којашто е нај-
многу застапена е „Лабораториски хемикалии и опрема“ со излез на жива од 95,56 kg, после
што следат „Забни пломби со живин амалгам“ со излез од 85,3 kg (види Табела 58). Може да
сее забележи дека внесот на жива за поткатегоријата „Забни пломби со живин амалгам“ не е
еднаков на излезот на жива поради фактот што само мали количества на живини пломби се
исфрлаат преку екскрецијата на фецес и урина во водата како излезна патека.

Табела 58: Резиме на пресметките за внес и излез на жива за главната категорија на
извор „Други намерни употреби во производи/процеси“ во 2013 година

Извор 
Стапка на
активност
(жители)

Влезен
фактор

(g Hg/жител)

Внес на
жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Вода Комунален
отпад

Секторски
специфично

Лабораториски
хемикалии што
содржат жива

13 4,29 4,29 4,42

Лабораториска
опрема 2.064.032 0,04 82,56 27,25 27,25 28,07

Вкупно: 2.064.032 95,56 31,54 31,54 32,49

Поткатегорија
Внес на 

жива
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Производ Комунал
ен отпад

Секторски
специфично

постапување/
одлагање 

Забни пломби со
живин амалгам

129,59 0,12 87,01 10,92 8,19 11,67 11,67

Манометри и
мерачи

10,32 1,03 3,10 6,19

Лабораториски
хемикалии и
опрема

95,56 31,54 31,54 32,49

Вкупно: 235,47 1,15 121,65 10,92 8,19 49,40 44,16
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6.6 Производство на рециклирани метали
Оваа категорија во Република Македонија е застапена со производство на рециклирани црни
метали.

6.6.1 Производство на рециклирани црни метали (железо и челик)
Железо и челик се произведуваат од отпаден метал, со помош на најразлични процеси кои се
одвиваат на висока температура. Живата може да се најде во рециклираните метали/матери-
јали поради природните живини примеси во оригиналниот материјал, но може да биде присутна
и контаминација со жива која потекнува од антропогените употреби на жива (на пр., живини
прекинувачи од автомобилите кога ќе се употребат за рециклирање на железо/челик). Второ
посочениот извор се смета за доминантен извор. Главната патека на ослободување се очекува
да биде во воздухот преку емисиите од оџаците од печките што се користат во фабриките за
железо и челик. Ослободување на жива во воздух, почва и вода може, исто така, да се појави
и во други фази за време на производниот процес, како што е при складирање, дробење или
расклопување (UNEP, 2013). 

Во земјата постојат два погони коишто произведуваат челик од старо железо. 

„МАКСТИЛ”

„Макстил“ АД е челичарница која користи електрична енергија за производството на челик и
којашто врши подготовка на старото железо и другите дотурни материјали за производство на
течен челик, лиење на плочи, и изработка на лимови. Двете главни фази на „Макстил“ АД се:
челичарницата, со електро-лачна печка за производство на течен челик и три линии за конти-
нуирано леење за претворање на течниот челик во плочи, и кварто валавница за дебел лим за
валање на плочите во топловалани дебели лимови, со завршен погон за пескарење и фарбање
на лимовите.

Слика 14: Поглед на печката (http://www.makstil.com)
„ЖЕЛЕЗНИК”

„Железник“ ДОО е фабрика за црна металургија (челичарница) што се наоѓа во југозападна Ма-
кедонија. „Железник“ ДОО изработува челични производи – челични гранули и челични од-
ливки. Има капацитет за годишно производство од приближно 12.000 тони челични гранули и
3.000 тони челични одливки. 
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Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Прирачникот препорачува да се употреби бројот на возила/уреди што годишно се рециклираат
за да се процени стапката на активност. Бидејќи овие компании немаа таква евиденција, стап-
ката на активност ја засновавме на количините рециклиран стар метал.

Според податоците доствани од компаниите, количеството на рециклиран стар метал во „Макс-
тил“ во 2013 година изнесувало 291.737 тони, а во „Железник“ 2.297 тони.

Влезен фактор
Слично на стапката на активност, прирачникот дава влезен фактор изразен во грамови жива
по возило. Со цел да се процени влезниот фактор, беа искористени делумни мерења, т.е. ме-
рења на жива во воздухот извршени од страна на „Макстил“ за време на две мониторинг акции
спроведени во 2016 година, кои ги дадоа вредностите од 0,03 mg Hg/Nm3 и 0,004 mg Hg/Nm3
(0,017 mg Hg/Nm3 средна вредност), вклучувајќи ги и емисиите на жива од употребените горива
коишто пак емисии веќе се вкалкулирани во категоријата „Екстракција и употреба на
горива/енергенси“. Оттука, емисиите на жива од овој извор (согорување на кокс и на природ-
ниот гас) во износ од 0,005 kg/г треба да се одземат од измерените/пресметаните емисии, но
земајќи го во предвид занемарливото количество на жива што се емитира од согорување на
горивото, вредноста на измерените емисии остана иста.

Вкупниот волумен на испусните гасови што се создале во 2016 година изнесувал 4.006.869.646
Nm3 и кога ќе се примени измерената содржина на жива во интервалот од 0,004-0,03 mg/Nm3
се добиваат проценетите емисии на жива во воздух во интервал од 16-120 kg (средна вредност
68 kg) во 2016 година.

Согласно прирачниот, ослободувањата на жива во воздухот се 33% (без притоа да се направи
разлика во однос на различните мерки за редукција на емисиите на прав спроведени во про-
учуваните примери), во почва 34%, а преостанатите 33% се ослободуваат во комуналниот
отпад, со вкупен излез од 48-364 kg (206 kg средна вредност) жива годишно во 2016 година.
Влезниот фактор (т.е. живата што се ослободува по рециклиран црн метал) се добива со де-
лење на вкупното количество на излезот на жива со количества на рециклираните црни метали
во 2016 година од 202.164 тони, што дава интервал од 0,24-1,80 g Hg/t (1,02 g Hg/t како средна
вредност) на рециклирани црни метали. 

MOA(F) = QG x IFG xOFA(G) + QC  x IFC  x OFA(C) = 
448,396 x 0.065 x 1 + 1,794 x 0.005 x 0.5 = 0.005 kg Hg / y
МОA(L) = MMA(L) x EG = 0.004 x 4,006,869,646 = 16 kg Hg / y
MOA(U) = MMA(U) x EG = 0.03 x 4,006,869,646 = 120 kg Hg / y
MOA(A) = MMA(A) x EG = 0.017 x 4,006,869,646 = 68 kg Hg / y

48 kg Hg/y0.33
16=

OFA

MOA(L)MIL = = =IFL = MIL
AR

= 48
202,164 0.24 g Hg/t

364 kg Hg/y0.33
120=

OFA

MOA(U)MIU = = =IFU = MIU
AR

= 364
202,164 1.80 g Hg/t

206 kg Hg/y0.33
68=

OFA

MOA(A)MIA = = =IFA = MIA
AR

= 206
202,164 1.02 g Hg/t
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Овие влезни фактори беа применети за соодветната стапка на активност (т.е. коли-
чеството на рециклирани црни метали од обете компании) во 2013 година од 294.034
тони, што даде годишен внес на жива за 2013 година во интервал од 70.57-529.26 kg
Hg/г (299.91 kg средна вредност). 

MIL = IFL x AR = 0.24x294,034 = 70.57 kg Hg / y
MIU = IFU x AR = 1.80x294,034 = 529.26 kg Hg / y
MIA = IFA x AR = 1.02x294,034 = 299.91 kg Hg / y

Каде што:

Пресметките за внесот и излезот на жива за алтернативниот приод се прикажани во Прилог 6.

Излезна распределба 
„Макстил“ е опремен со платнени филтри за собирање на издувните гасови и честици што се
создаваат во текот на производството на челик од електричните и казанските печки. Сите соз-
дадени издувни гасови и честици од примарните и секундарните емисии се собираат во систе-
мот за филтрирање кој се состои од комора за согорување и платнени филтри. Системот за
филтрирање завршува со оџак висок 40 метри и дијаметар од 6 метри. Правот што се собира
од системот за филтрирање се депонира во кругот на компанијата.

MOA(F) - излез на жива во воздухот од гориво 
(kg Hg/г)

MOA(L) - излез на жива во воздухот, долна граница 
(kg Hg/г)

MOA(U) - излез на жива во воздухот, горна граница 
(kg Hg/г)

MIL - внес на жива, долна граница (kg Hg/г) 

MOA(A) - излез на жива во воздухот, просек 
(kg Hg/г)

MIU  - внес на жива, горна граница (kg Hg/г) 

MMA(L) - мерење на жива во воздух, долна граница
(mg Hg/m3)

MIA - внес на жива, просек (kg Hg/г) ) 

MMA(U) - мерење на жива во воздух, горна граница
(mg Hg/m3)

AR - стапката на активност (t) 

MMA(A) - мерење на жива во воздух, просек 
(mg Hg/m3)

IFL - влезен фактор за гас (μg Hg/Nm3)

EG - испусни гасови (m3/y) IFU - влезен фактор за кокс (g Hg/t)

OFA - фактор на излезна распределба во воздух IFA - влезен фактор, просек (g Hg/t) 

OFA(G) - фактор на излезна распределба за воздух од
согорување на гас) 

QG - количество согорен гас (Nm3)

QC -количество согорен кокс (t) IFG - влезен фактор за гас (μg Hg/Nm3)

OFA(C) - фактор на излезна распределба за воздух од
согорување на гас

IFC - влезен фактор за кокс (g Hg/t)

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во интервалот од 
70,57-529,26 kg (299.91 kg средна вредност) во 2013 година. 

96



ИНВЕНТАР НА ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ЖИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА┃ПРОЦЕНКА НА ИЗВОРИТЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ

Во прирачникот распределбата на ослободувањата на жива е дадена како 33% во воздух, 34%
во почва и 33% во комунален отпад. 

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Производство на рециклирани
црни метали“ се прикажани во Табела 59.

Табела 59: Пресметки за внес и излез на жива за алтернативниот приод за 
поткатегоријата „Производство на рециклирани црни метали“

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.
Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Производство на рецик-
лирани црни метали“ е прикажана во Табела 60.

Табела 60: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Производство на рециклирани
црни метали“ 

Ослободувањата на жива се распределени на 23,28-174,66 kg (98,97 kg просек) во 
воздух, 23,99-179,5 kg (102 kg просек) во почва и 23,28-174,66 kg (98,97 kg просек) 

во комунален отпад.

Извор 

Стапка
на

активно
ст

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на 
жива
(kg/г)

Систем
за ре -

дук ција
на зага -
дување -

то

Излез на жива (kg/г)
Висина
на оџак

(m)
Воздух Почва Комунален

отпад

„Макстил“ 291.737 0,24-1,80
(1,02)

70,01-525,13
(297,57)

Плат   –
не ни

филтри

23,1-173,3
(98,2)

23,8-178,5
(101,17)

23,1-173,3
(98,2) 40

„Железник“ 2.297 0,24-1,80
(1,02)

0,55-4,13
(2,34)

0,18-1,36
(0,77)

0,19-1,4
(0,8)

0,18-1,36
(0,77)

Вкупно: 294.034 70,56-529,26
(299,91)

23,28-174,66
(98,97)

23,99-179,5
(102)

23,28-174,66
(98,97)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количествата на рециклирани црни метали беа добиени од
челичарниците.

Влезен фактор СРЕДНО

Содржината на жива во рециклираниот метал беше проценета врз
основа на мерењата на годишното ослободување на жива во воздухот и
применување на излезната распределба дадена во прирачникот.
Прирачникот предлага употреба на бројот на рециклираните
возила/уреди. Несигурноста произлегува од различното учество на
рециклираните возила/уреди во вкупното добиено старо железо, што
влијае врз стварните мерења на жива во испусните гасови.

Фактори на излезна
распределба СРЕДНО

Количеството на жива што се ослободува во излезниот тек воздух е
добиено врз основа на стварни мерења на годишните ослободувања на
Hg во испусните гасови. Ослободувањето на жива во излезните токови
„вода“ и „комунален отпад“ се добиени врз основа на факторите на
распределба дадени во прирачникот за соодветните излезни патеки.
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6.7 Спалување на отпад
Оваа категорија на извор на ослободување на жива во Република Македонија е застапена преку
спалување на медицински отпад и неконтролирано/отворено согорување на отпадот.

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 61.

Табела 61: Релевантни поткатегории од главната категорија „Спалување на отпад“

6.7.1 Спалување на медицински отпад
Медицинскиот отпад содржи инфективни и неинфективни отпадоци што се создаваат во на-
јразличните објекти што се користат за здравствена заштита, ветеринарна заштита, или за ист-
ражувачки активности, како што се болници, клиники, докторски и стоматолошки ординации,
старечки домови, ветеринарни клиники и болници, медицински лаборатории, медициснки и ве-
теринарни училишта и истражувачки одделенија. Содржината на жива во токот „медицински
отпад“ потекнува првенствено од отфрлените производи со намерна употреба на жива во ис-
тите и од отпадот од процесите (UNEP, 2013). 

Во земјата постојат две постројки за спалување на медицински отпад.

„ДРИСЛА“

Инценераторот се наоѓа во депонијата „Дрисла“. Истиот има капацитет од 200 kg на час, при
што за спалување на инфективни, токсични цврсти отпадни материјали се развива температура
од 750°C. Секој ден се спалуваат помеѓу 1 и 1,5 тони отпад (работи 12 часа дневно), а како го-
риво се користи нафта за ложење. Јавното претпријатие „Дрисла“ организира собирање на ме-
дицински отпад од здравствените установи во Скопје.

„ЕКО КЛУБ“

Со инценераторот стопанисува приватната компанија за управување со отпад „Еко Клуб“, ко-
јашто се наоѓа во југозападниот дел на земјата, близу градот Битола. Инценераторот работи со
капацитет од 400 kg на час, а како гориво користи ТНГ. Претпријатието „Еко Клуб“ организира
собирање на медицински отпад од здравствените установи ширум земјата.

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Количествата медицински отпад што биле спалени во 2013 година во „Дрисла“ изнесуваат 694
тони21 и 304 тони22 во „Еко Клуб“, при што се создадени 36,6 тони лебдечка пепел.

21 Податоци обезбедени од „Дрисла“.
22 Податоци обезбедени од „Еко Клуб“.

Поглавје Поткатегорија

6.7.1 Спалување на медицински отпад

6.7.2 Неконтролирано/отворено согорување на отпад
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Влезен фактор
Со цел да се процени влезниот фактор, беа земени во предвид емисиите на жива во воздух од
„Дрисла“ во 2011 година, кога истите изнесувале 3,53 kg/г23, вклучувајќи ги и емисиите на жива
од употребеното гориво т.е. гас во количини од 20 тони, а коишто количини се веќе вкалкули-
рани во категоријата „Екстракција и употреба на горива/енергенси“. Имајќи го во предвид за-
немарливото количество на жива што се ослободува при согорување на горивата, поточно на
нафтата за ложење, измерената вредност на емисиите од 3,53 kg/г останува иста.

Според прирачникот, ослободувањата на жива во воздухот изнесуваат 100%, доколку не се
воспоставени мерки за редукција на емисиите во воздух. Но, прирачникот сугерира дека мали
количества жива може да се содржат во емисиите на цврстите честички ослободени при раку-
вањето со пепелот.

Влезниот фактор (т.е. содржината на жива во медицинскиот отпад) е добиен со делење на
вкупното количество на излезена жива од 3,53 kg со количествата на спалениот медицински
отпад во 2011 година од 470 тони24, со што се доби 7,51 g Hg/t спален медицински отпад. Бидејќи
во „Еко Клуб“ не вршат мерење на жива во емисиите во воздух, а под претпоставка на постоење
на исти услови, т.е. слични видови на отпад да се спалуваат во двете постројки и без воспос-
тавени мерки за редукција на емисиите во воздухот, влезниот фактор определен за „Дрисла“
беше применет исто така и за „Еко Клуб“.

Влезниот фактор беше применет за соодветната стапка на активност (т.е. количествата на спа-
лен медицински отпад од обата инценератори) за 2013 година од 998 тони, што дава годишен
внес на жива за 2013 година од 7,5 kg.

Каде што:

Покрај тоа, беше земен во предвид и дополнителен т.е. конзервативен приод за пресметка на
внесот на жива (види Прилог 7). 

Излезна распределба 
Ниту еден од инценераторите на медицински отпад не е опремен со систем за филтрирање со
цел редукција на емисиите во воздухот. За вакви ситуации, прирачникот пропишува да рас-
пределбата на  ослободувањата на живата се 100% во воздухот.

23 Технолаб, 2011.
24 Податоците се обезбедени од „Дрисла“.

=MI
ARIF = 7.51 g Hg / t

MI = IF x AR = 7.51 x 998 = 7.5kg Hg / y

MI - внес на жива (kg Hg/г) AR- стапката на активност (t) 

IF - влезен фактор (g Hg/t) 

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 7,49 kg 
во 2013 година. 
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Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Спалување на медицински отпад“ се
прикажани во Табела 62.

Табела 62: Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Спалување на ме-
дицински отпад“

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Спалување на медицин-
ски отпад“ е прикажана во  Табела 63.

Табела 63: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Спалување на медицински отпад“ 

6.7.2 Неконтролирано/отворено согорување на отпад
Неконтролирано/отворено согорување на отпадот се дефинира како спалување на отпадот што
се врши во неформални услови, во буриња, во контејнери, или пак на отворен оган во депо-
ниите, шумите и ливадите, без контрола на испусните гасови и со дифузно ширење на остато-
ците од спалувањето по почвата. Доколку во отпадот има жива, дел од живата ќе се ослободи
во воздухот, а дел ќе остане во остатоците од спалувањето (вклучувајќи го и несогорениот и
полуразградениот дел од отпадот) со можност за дополнително, последователно ослободување
на живата во воздухот, подземните води и површинските води. Покрај тоа, дрвјата (особено
игличките и лисјата) ја апсорбираат живата од атмосферата со текот на времето. Кога се со-
горува дрво или друга биомаса, живата лесно се ослободува, најмногу во воздухот (UNEP, 2013). 

Па така, оваа група на извори се состои од две категории на извори на отворено согорување
(т.е. согорување без опрема за контрола на испусните гасови) со следниве материјали: 

• Отпад (главно од домаќинствата или комунален цврст отпад кој се согорува во
санитарните депонии, освен во ѓубришта и дворови; возила, згради и фабрики кои
изгореле во случајни пожари; и отпад од градежништво/уривање (UNEP, 2013), и 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор (g

Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
редукција на

загадувањето

Излез на жива
(kg/г)

Висина на
оџак (m)

Воздух 

„Дрисла“ 694 7,51 5,21 5,21

„Еко Клуб“ 304 2,28 2,28 4,8

Вкупно: 998 7,49 7,49

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините на спалениот медицински отпад беа обезбедени од
инценераторите.

Влезен фактор СРЕДНО

Содржината на жива во спалениот медицински отпад беше
проценета врз основа на мерењата на годишното ослободување на
жива во воздухот и применување на излезната распределба дадена
во прирачникот. 

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО

Целото количество се распределува во една излезна патека,
односно во воздухот, но како што е споменато во прирачникот, мали
количества на жива може да се содржат во емисиите на цврстите
честички ослободени при ракувањето со пепелот.
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• Биомаса (шуми, савани, ливади, остатоци од земјоделски култури, вклучително и
шеќерна трска).

Проценка на ослободувања на жива
Стапка на активност
Постојат 54 неформални т.е. диви депонии во Република Македонија каде што не се спроведу-
ваат стандардните оперативни практики за управување со депониите, што пак доведува до
случајни или намерни пожари. Се проценува дека годишното количество на отпад што се сого-
рува во овие депонии изнесува 75.048 тони25. 

Согласно јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“, волуменот на
согореното дрво од шумските пожари во 2013 година изнесувал 15.268 m3, или изразено како
маса, 5.379 kg. За пресметка на тежината, беа користени истите параметри како за согорување
на биомаса како гориво, што беше прикажано во Поглавје 6.1.6, освен за дрвото што изгорело
во шумските пожари, каде што се употреби содржина на влага од 120%26. 

Влезен фактор
Како влезен фактор за неконтролираното согорување на отпадот беше употребен факторот
препорачан во прирачникот за спалување на комунален отпад во интервал од 1-10 g Hg/t сого-
рен отпадот (5 g Hg/t средна вредност), резултирајќи со внес на жива од 375 kg во 2013 година.

За влезниот фактор за шумски пожари, беше употребена препорачаната проценка од прирач-
никот во опсег помеѓу 0,007-0,07 g Hg/t сува маса (0,03 g Hg/t сува маса како средна вредност).

Излезна распределба
Севкупниот внес на жива се смета дека се ослободува во воздух.

Пресметките за внес и излез на живата за поткатегоријата „Неконтролирано/отворено согору-
вање на отпадот“ се прикажани во Табела 64.

Табела 64: Пресметките за влез и излез на жива за поткатегоријата
„Неконтролирано/отворено согорување на отпад“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

25 НИП за ПОПс – ажурирано издание, 2014. 
26 Податоците се обезбедени од „Македонски шуми“.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во рамките на 
интервалот 75,04-750,38 kg (375,4 kg средна вредност) во 2013 година.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)
Влезен фактор

(g Hg/t)
Внес на жива

(kg/г)
Излез на жива (kg/г)

Воздух 

Отпад (отворено
согорување) 75.048 1-10

(5)
75-750

(375,24)
75-750

(375,24)

Дрво (шумски пожари) 5.379 0,007-0,07
(0,03)

0,04-0,38
(0,16)

0,04-0,38
(0,16)

Вкупно: 75,04-750,38
(375,4)

75,04-750,38
(375,4)
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Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Неконтролирано/отво-
рено согорување на отпад“ е прикажана во  Табела 65.

Табела 65: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Неконтролирано/отворено 
согорување на отпад“

Резиме на категоријата

Во рамките на категоријата „Спалување на отпадот“, најзастапена е поткатегоријата „Некон-
тролирано/отворено согорување на отпадот“ (види Табела 66).

Табела 66: Резиме на пресметките за внес и излез на главната категорија на извор 
„Спалување на отпадот“ во 2013 година

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО

Количествата на согорениот отпад/биомаса се земени од
официјалните државни статистички податоци. Несигурноста
произлегува од проценетите количества на согорен отпад/биомаса и
приближните вредности за густината и содржината на влага.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отпадот и биомасата е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се
само индикативни.

Фактори на излезна
распределба СРЕДНО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности, земајќи ги во
предвид само емисиите во воздух. 

Поткатегорија Внес на жива
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух 

Спалување на медицински отпад 7,5 7,5

Неконтролирано/отворено согорување 
на отпад

75,04-750,38
(375,4)

75,04-750,38
(375,4)

Вкупно: 82,54-757,88
(382,9)

82,54-757,88
(382,9)
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6.8 Депонирање на отпад и пречистување на отпадните води
Оваа категорија на извор на ослободување на жива во Република Македонија е застапена преку
санитарните депонии, дивите депонии на комунален отпад и системите за отпадни води и нивно
пречистување. 

Релевантните поткатегории во рамките на оваа главна категорија на извори се прикажани во
Табела 67.

Табела 67: Релевантни поткатегории од главната категорија „Депонирање на отпад и
пречистување на отпадните води“

6.8.1 Санитарни депонии/одлагање
Содржината на жива во токот „комунален отпад“ потекнува од три главни групи: 1) намерно
употребена жива во искористените производи и отпад од процеси; 2) природни примеси на
жива во кабасти материјали (пластика, лименки и др.) и минерали; и 3) жива во трагови во ка-
бастите материјали како резултат на антропогено загадување (UNEP, 2013).

Во земјава постои една санитарна депонија.

„ДРИСЛА“

Депонијата „Дрисла“ е единствената санитарна депонија во земјава и се наоѓа во југоисточниот
дел од главниот град, Скопје, на оддалеченост од 14 km од центарот на градот. Зафаќа повр-
шина од 76 ha, со проектиран капацитет од 26 милиони m3 депониран отпад. Пречистувањето
на отпадот се одвива како резултат на неговото биотермичко анаеробно разградување со од-
војување на филтратот (содржи зголемени количества на филтрат, хлориди и сулфати), гасови
(метан, хидроген, хидроген сулфид) и одредена количина топлина. Количеството на филтратот
варира од 10 до 15% од вкупните врнежи, но сепак е опасен во санитарна смисла, бидејќи не-
говата загаденост е 5 до 10 пати поголема од загаденоста на домашните води. Добиениот отпад
се компримира, покрива со инертни материјали, а потоа и со хумус. Исцедената вода од депо-
нијата се собира во два бетонски базени, и повторно се враќа во депонијата заедно со созда-
дената мил.

Поглавје Поткатегорија

6.8.1 Санитарни депонии/одлагање

6.8.2 Диви депонии на комунален отпад

6.8.3 Системи за отпадни води и нивно пречистување
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Слика 15: Поглед на депонијата (http://drisla.mk/p_gallery.asp?lID=5&ID=21)

Слика 16: Депонијата пред реновирањето (лево) и депо на азбест (десно)
(http://drisla.mk/p_gallery.asp?lID=5&ID=21)

Според податоците добиени од „Дрисла“, количината на отпадот од домаќинствата што се де-
понирал во оваа депонија во 2013 година изнесувала 155.429 тони, додека пак вкупната маса
на депонираниот отпад до крајот на 2013 година изнесувала 2.642.165 тони. 

Со оглед на тоа да не постоеа индикации за концентрациите на жива во комуналниот отпадот,
истите беа проценети со помош на стандардизираните влезни фактори дадени во прирачникот
во опсег помеѓу 1-10 g Hg/t депониран отпадот (5 g Hg/t средна вредност). Долната граница на
влезниот фактор се очекува да биде релевантна во ситуации кога значителен дел од отпадот
со висока концентрација на жива (термометри, батерии, забни амалгами, прекинувачи и сл.) ќе
се одвојат од отпадот со цел за посебен третман, а со самото тоа ќе бидат застапени во помал
број во комуналниот отпад. Горната граница на влезниот фактор се очекува да биде релевантна
во ситуации каде не се врши таквото сортирање и поголемиот дел од отпадот со висока кон-
центрација на жива е присутен во комуналниот отпадот (UNEP, 2013). 

Најголемото ослободување на жива е самото натрупување на отпадот врз почвата. Согласно
прирачникот, достапните податоци не се доволни за да се оформат фактори на излезна рас-

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во рамките на
интервалот 155-1554 kg (777,15 kg средна вредност) во 2013 година.
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пределба. Прирачникот идентификува две дополнителни патеки на излезна распределба за
ослободувања на жива, т.е. воздух и вода. Ограничените податоци што се достапни посочуваат
дека емисиите на жива од депониите во воздухот може да бидат прилично умерени во споредба
со изворите на жива како што се термоелектраните и др. Но, со цел да се укаже дека и депо-
ниите се, сепак, релевантни извори на ослободувања на жива, прирачникот дава вештачки из-
лезни фактори за ослободувања на жива во воздухот како 1% од депонираниот отпад и 0,01%
од депонираниот отпад во вода (преку исцедувањето).

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Санитарни депонии“ се прикажани
во Табела 68.

Табела 68: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Санитарни депонии“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Санитарни депонии“ е
прикажана во  Табела 69.

Табела 69: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Санитарни депонии“

Ослободувањата на жива се распределени на 1,55-15,54 kg (7,77 kg просек)
во воздух, 0,02-0,16 kg (0,08 kg просек) во вода и 153,45-1.538 kg

(769,3 kg просек) во почва.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)
Влезен фактор

(g Hg/t)
Внес на

жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

„Дрисла“ 155.429 1-10
(5)

155-1.554
(777,15)

1,55-15,54
(7,77)

0,02-0,16
(0,08)

153,45-1.538
(769,3)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количествата на депонираниот отпад беа обезбедени од
санитарната депонија.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отпадот е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто
се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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6.8.2 Диви депонии на комунален отпад
Дивите депонии се дефинираат како одлагање на отпад во неформални услови без какви и да
било гаранции за минимизирање на ослободувањето на загадувачите во околината. Доколку
во отпадот има присуство на жива, тогаш тоа претставува можност за потенцијално ослободу-
вање на живата во почва, воздух, подземни води и површински води. Начинот на кој се одлага
отпадот може да претставува непосреден ризик за локалната заедница на чиешто подрачје се
одлага истиот, бидејќи живата (и другите загадувачи) може да доведат до контаминирање на
локалните подземни води (UNEP, 2013). 

Постојат 54 општински депонии категоризирани, според оценката на ризикот што го претста-
вуваат по животната средина, како неформални и несоодветни, каде што отпадот (вклучувајќи
ги и опасните компоненти) се депонираат на отворени депонии без конструирани системи за
задржување или пак контрола на загадувањето. 

Според податоците што ги обезбеди Државниот завод за статистика, количината на отпадот
соз даден во 2013 година изнесувала 792.785 тони, од кои 554.938 тони биле собрани и
депонира ни. Доколку го исклучиме количеството отпад што било депонирано во санитарната
депонија „Дрисла“, од 155.429 тони, тогаш количеството диво фрлен отпад во 2013 година
 изнесува 637.356 тони. 

Влезниот фактор што се користи за поткатегоријата „Санитарни депонии“, во опсег помеѓу 
1-10 g Hg/t депониран отпад (5 g Hg/t средна вредност), беше употребен и овде со оглед на тоа
дека отпадот без оглед на начинот на кој се депонирал има прилично слични својства. Слично
на поткатегоријата „Санитарни депонии“, употребата на долна/горна граница на влезни фактори
зависи од техниките на управување со отпадот од предметите во кои има високи концентрации
на жива. 

Прирачникот ги дава факторите на излезна распределба, но овие фактори треба да послужат
само како укажување дека овие ослободувања може да бидат значителни. Овие стандардизи-
рани фактори изведени се врз основа на претпоставката дека поголемиот дел од живата се
ослободува во почвата, додека пак помали токови може да се ослободат во воздухот преку ис-
парување, и во водата преку површинско одлевање при врнежи. Оттука, внесот на жива се рас-
пределува во следниве патеки: почва 80%, воздух 10% и вода 10%.

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Диви депонии на комунален отпад“
се прикажани во Табела 70.

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува во интервал 
637-6.374 kg (3.187 kg средна вредност) во 2013 година.

Ослободувањата на жива се распределени на 64-637 kg (319 kg просек) 
во воздух, 64-637 kg (319 kg просек) во вода и 510-5,099 kg (2.549 kg просек) 

во почва.
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Табела 70: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Диви депонии на комунален отпад“ 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Диви депонии на кому-
нален отпад“ е прикажана во Табела 71.

Табела 71: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Диви депонии на комунален отпад“

6.8.3 Системи за отпадни води и нивно пречистување
Содржината на жива во отпадните води главно доаѓа од две групи на извори: 1) жива што на-
мерно се употребува во производи и процеси (како од забните амалгами, истекување од тер-
мометрите и други уредите, индустриски одводи); и 2) атмосферска жива што се измива од
врнежите и се влева во системите за отпадните води (при што живата може да потекнува и од
антропогени и од природни извори). На тој начин, пречистувањето на отпадните води станува
посреден извор на ослободувања на жива каде што внесот на жива од првобитната контами-
нација со жива се распределува во излезните патеки „вода“ (со пречистената вода), „почва“
(преку примена на тињата како ѓубриво) и во „воздух“ (преку спалување на тињата и апликација
на тињата). Покрај тоа, дел од тињата се одлага и во депонии (UNEP, 2013).

Во текот на собирањето на податоците беа пронајдени ограничени27 појдовни податоци за ко-
личините на отпадните води (комерцијални и индустриски). Според истите, се претпоставува28

27 Национална стратегија за води, Годишник на Државниот завод за статистика (2015) и завршни извештаи за водните проекти.
28 Техничка помош за зајакнување на институционалните капацитети за приближување и спроведување на UWWTD во Република

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)
Влезен фактор

(g Hg/t)
Внес на

жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Диви депонии 637.356 1-10
(5)

637-6.374
(3.187)

64-637
(319)

64-637
(319)

510-5.099
(2.549)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО

Овие количества на депониран отпад беа обезбедени од Државниот
завод за статистика, врз основа на проценетите количини комунален
отпад што годишно се создаваат по жител, како и проценетата
стапка на собирање на отпадот.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отпадот е преземена од стандардизираните
вредности дадени во прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба

НИСКО
Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезната распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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дека 60% од вкупното население во Македонија е приклучено на канализација, од кои 14% од
населението се приклучени на некоја пречистителна станица за отпадните води (ПСОВ).

Постојат вкупно 24 пречистителни станици за отпадните води (ПСОВ) во земјава. Седум од нив
со капацитет од над 5.000 еквивалент жители (е.ж.), имаат вкупен капацитет од 300.000 е.ж.
(со секундарно ниво на пречистување), а останатите 17 се пречиститлени станици од помал
обем, со вкупен капацитет од 12.196 е.ж. Вкупното производство на тињата во пречиститлените
станици со >5.000 e.ж. изнесува околу 4.300 t/г. Сите пречистителни станици на отпадни води
вклучуваат секундарно пречистување, но кај мал дел од нив тињата се искористува за аплици-
рање на почва. 

Вкупното количество на создадените отпадни води во 2013 година изнесувало 112.997.524 m3,
од кои 89.270.000 m3 биле директно ослободени без никакво пречистување, 22.760.000 m3 биле
подложни на механичко и биолошко пречистување без употреба на тињата за аплицирање на
почва, и 967.524 m3 биле пречистени при што тињата била искористена за нанесување на почва.
Пријавените количества на произведената тиња во ПСОВ во 2013 година изнесувале 40.549
m3, при што поголемиот дел од создадената тиња се одлагал во депонии, додека пак само мал
дел бил применет на земјоделски површини.

Бидејќи не постојат податоци за присуството на жива во отпадните води, беа употребени вред-
ностите дадени во прирачникот во опсег помеѓу 0,5-10 mg Hg/m3 (5,25 mg Hg/m3 средна вред-
ност). Стандардизираните влезни фактори треба да се земат со резерва бидејќи се засновани
на ограничени бази на податоци, и треба да послужат само како првичен впечаток за тоа дали
оваа поткатегорија е значителен извор на ослободувања на жива во земјава.

Прирачникот ги дава факторите на излезна распределба, како и соодветните патеки зависно
од различните техники на управување со отпадните води т.е. видот на пречистување, дали от-
падните води биле пречистени пред нивното испуштање во водните текови или пак биле вед-
наш испуштени во водните средини.

Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Систем за отпадни води и нивно пре-
чистување“ се прикажани во Табела 72.

Македонија, нацрт Завршен извештај, октомври, 2011.

Вкупниот внес на жива во оваа поткатегорија се проценува во интервал 
56,5-1.129,98 kg (593,24 kg просечна вредност) во 2013 година.

Ослободувањата на жива се распределуваат 50,57-1.011,34 kg (530,95 kg просек)
во вода, 0,1-1,94 kg (1,02 kg просек) во почва, 3,49-69,73 kg (36,61 kg просек) 
во комунален отпад 2,35-46,97 kg (24,66 kg просек) на секторски специфично
пречистување/одлагање.
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Табела 72: Пресметките за внес и излез на жива за поткатегоријата „Систем за отпадни
води и нивно пречистување“

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Систем за отпадни води
и нивно пречистување“ е прикажана во Табела 73.

Табела 73: Оценка на извесноста за поткатегоријата „Систем за отпадни води и нивно
пречистување”

Извор 
Стапка на 
активност

(m3)

Влезен 
фактор 

(mg
Hg/m3)

Внес на жива
(kg) Излез на жива (kg/г)

Вода Почва Комунален
отпад

Секторски
специфично

Директно 
испуштање 

89.270.000

0,5-10
(5,25)

44,64-892,7
(468,67)

44,64-892,7
(468,67)

Механичко и 
биолошко 
пречистување,
без аплици-
рање на 
тињата во
почва

22.760.000
11,38-227,6

(119,49)
5,69-113,8

(59,75)
3,41-68,28

(35,85)
2,28-45,52

(23,90)

Механичко и 
биолошко 
пречистување,
40% од тињата
се користи за
аплицирање 
во почва

967.524
0,48-9,68

(5,08)
0,24-4,84

(2,54)
0,10-1,94

(1,02)
0,07-1,45

(0,76)
0,07-1,45

(0,76

Вкупно: 112.997.524 56,5-1.129,98
(593,24)

50,57-1.011,34
(530,95)

0,10-1,94
(1,02)

3,49-69,73
(36,61)

2,35-46,97
(24,66)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност СРЕДНО

Количествата на создадените отпадни води беа обезбедени од
Државниот завод за статистика, врз основа на проценетите
количества комунални отпадни води што годишно се создаваат по
жител. Количествата на пречистените отпадни води беа обезбедени
директно од ПСОВ.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отпадните води е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се
само индикативни.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Резиме на категоријата

Во рамките на категоријата „Депонирање на отпад и пречистување на отпадните води“, најзас-
тапена е поткатегоријата „Диви депонии на комунален отпад“, после што следат „Санитарни
депонии“ (види Табела 74).

Табела 74: Резиме на пресметките за внес и излез за главната категорија на извор 
„Депонирање на отпад и пречистување на отпадни води“ во 2013 година

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Поткатегорија Внес на жива
(kg)

Излез на жива (kg)

Воздух Вода Почва Комунален
отпад

Секторски
специфично

постапување/
одлагање 

Санитарни
депонии/
одлагања

155-1.554
(777,15)

1,55-15,54
(7,77)

0,02-0,16
(0,08)

153,45-1.538
(769,3)

Диви депонии
на комунален
отпад

637-6.374
(3.187)

64-637
(319)

64-637
(319)

510-5.099
(2.549)

Системи за
отпадни води 
и нивно
пречистување

56,5-1.129,98
(593,24)

50,57-1.011,34
(530,95)

0,10-1,94
(1,02)

3,49-69,73
(36,61)

2,35-46,97
(24,66)

Вкупно:
848,5-9.058

(4.557,16)
65,55-652,54

(326,45)
114,59-1.648,5

(849,71)
663,55-6.638,94

(3.319,74)
3,49-69,73

(36,61)
2,35-46,97

(24,66)
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6.9 Крематориуми и гробишта
Оваа категорија на извор на жива е застапена во земјата преку погребување на човечките тела
на гробишта.

6.9.1 Гробишта
Ослободувањата на жива од овој извор потекнуваат од живата што е присутна во мртвите тела,
главно како резултат на живата што се наоѓа во амалгамските пломби, којашто ќе се ослободи
во почвата на гробиштата.

Според Државниот завод за статистика, бројот на човечките тела што биле погребани во 2013
година изнесувал 19.208. Бидејќи не постојат национални податоци за грама на жива (во амал-
гамски пломби) по едно погребано човечко тело, беше употребен стандардизираниот влезен
фактор што се предлага во прирачникот, во опсег помеѓу 1-4 g Hg по тело (2,5 g Hg/мртво тело
средна вредност). Единствена излезна патека е почвата.

Пресметките на внесот и излезот на жива за поткатегоријата „Гробишта“ се прикажани во 
Табела 75.

Табела 75: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата 
„Гробишта“ во 2013 година

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценка на сигурноста на проценката

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Гробишта“ е прикажана
во  Табела 76.

Табела 76: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Гробишта“

Вкупниот внес на жива во оваа поткатегорија се проценува во интервалот
19–77 kg (48 kg средна вредност) во 2013 година. Целиот внес на жива се 
ослободува во почва.

Извор 
Стапка на
активност

(мртво тело)
Влезен фактор

(g Hg/мртво тело)
Внес на жива

(kg)
Излез на жива (kg)

Почва 

Гробишта 19.208
1-4

(2.5)
19-77

(48)
19-77

(48)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Бројот на погребани тела беше обезбеден од Државниот завод за
статистика.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во мртвите тела е преземена од
стандардизираните вредности дадени во прирачникот, коишто се
само индикативни.

Фактори на излезна
распределба

ВИСОКО
Целото количество се распределува во една излезна патека, т.е. во
почвата.
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Додаток 1: Лабораториски резултати

Бр. Компанија Матрица Вид на мостра Hg содржина
mg/kg

Категорија: 1. Вадење и употреба на горива

Поткатегорија: 1.1 Согорување на јаглен во електраните

1 РЕК Битола Јаглен Јаглен 1 (Брод) 0,031

2 РЕК Битола Јаглен Јаглен 2 (Суводол) 0,0493

3 РЕК Битола Лебдечка пепел Летечки пепел 0,094

4 РЕК Осломеј Јаглен Јаглен <0,05

5 РЕК Осломеј Лебдечка пепел Летечки пепел 0,102

Категорија: 2.    Примарно производство метал

Поткатегорија: 2.3/2.5 Екстракција на цинк/олово и иницијална преработка 

6 Саса
Отфрлениот материјал од

флотација
Флотациска јаловина <0,01

7 Злетово
Отфрлениот материјал од

флотација
Флотациска јаловина 0,105

8 Тораница
Отфрлениот материјал од

флотација
Флотациска јаловина <0,01

Поткатегорија: 2.4 Екстракција на бакар и иницијална преработка

9 Бучим
Отфрлениот материјал од

флотација
Флотациска јаловина <0,01

Поткатегорија: Екстракција на никел и иницијална преработка

10 Фени
Отфрлениот материјал

(троска)
Троска од електрични

печки

<0,01

11 Фени
Отфрлениот материјал

(троска)
Троска од рафинирање <0,01

Категорија: 3. Производство на други минерали и материјали со примеси на жива

Поткатегорија: 3.1 Производство на цемент

12 УСЈЕ-Титан Цемент ЦЕМ I <0,01

13 УСЈЕ-Титан Цемент CEM II/A <0,01

14 УСЈЕ-Титан Цемент CEM II/B <0,01

15 УСЈЕ-Титан Лапорец Лапорец 0,140

16 УСЈЕ-Титан Варовник Варовник 0,026

17 УСЈЕ-Титан Летечки пепел Лебдечка пепел 0,021

18 Ју-Ес Констракшн Варовник Варовник <0,01
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Бр. Компанија Матрица Вид на мостра Hg содржина
mg/kg

Категорија: 5. Производи за широка потрошувачка со намерна употреба на жива

Поткатегорија: 5.4 Живини батерии

19 Батерија Кина - SQMY <0,05

20 Батерија САД - Varta <0,05

21 Батерија Duracell <0,05

22 Батерија Германија – алкални ААА <0,05

23 Батерија Сингапур <0,05
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Додаток 2: Проценка на концентрацијата на жива 
во бакарната руда

Податоците што ги обезбеди рудникот за бакар, Бучим, посочуваат дека содржината на жива
во бакарниот концентрат се движи во опсег од <0,1 до <5 g Hg/t. Доколку ги собереме содржи-
ната на жива во отфрлениот материјал и содржината во концентратот од 1,28 g Hg/t29, ќе до-
биеме вкупен внес на жива од 80,23 kg Hg/г. Кога оваа бројка ќе се примени на количествата
преработена бакарна рудата, се добиваат 0,017 g Hg/t руда.

Каде: 

Со оглед на тоа дека сите количини на произведениот бакарен концентрат се извезуваат, ис-
тите не беа вклучени во проценките на излезот на жива од поткатегоријата „Екстракција на
бакар и иницијална преработка“, но изведената вредност за концентрација на жива во бакар-
ната руда може да помогне при изработка на идни инвентари. 

29 Бројната вредност се пресметува како просечна вредност од половинките на границите на детекција,
т.е. (0,1/2+5/2)/2.

MI = MORM + MOC

MOC = ARC x IFC(A) = 45,048 x 1.28 = 57.66 kg Hg / y
MI = MORM x MOC = 22.57 x 57.66 = 80.23 kg Hg / y

0.017 g Hg/t=
4,652,000

80.23
=AR

MIIFO =

MI – внес на жива (kg/г) MOC - излез на жива – концентрат (kg/г)

MORM - излез на жива – отфрлениот материјал (kg/г) ARC - стапка на активност – концентрат (t/г

IFC(A) - просечен влезен фактор - концентрат (g Hg/t) IFO  - влезен фактор – руда (g Hg/t)

AR - стапка на активност (t/г)
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Прилог 1: Алтернативни сценарија за пресметка на 
ослободувања на жива од поткатегоријата 
„Согорување на јаглен во електрани“

Полуконзервативното Сценарио 2 е алтернативно сценарио и се заснова на претходни мерења
на содржината на жива во испусните гасови од двете термоелектрани извршени во 2011 година.
Според Технолаб, 2011, емисиите на жива во воздух во 2011 година изнесувале 167,66 kg/г за
РЕК Битола и 25,03 kg/г за РЕК Осломеј. Според прирачникот, ослободувањата на жива во воз-
духот за Ниво 1 на излезното сценарио (со користење на ЕСФ како мерка за редукција на еми-
сиите) изнесува 98%, а преостанатите 2% се ослободуваат со лебдечка пепел т.е. секторски
специфично пречистување/одлагање, што дава вкупен излез од 171,08 kg Hg/г за РЕК Битола
и 25,54 kg Hg/г за РЕК Осломеј.

Влезните фактори (т.е. содржината на жива во јагленот) за обете електрани беа добиени со
делење на количеството на излезот на жива за секоја од електраните (171,08 kg за РЕК Битола
и 25,54 kg за РЕК Осломеј) со количеството на согорениот јаглен во 2011 година (6.631.616 тони
за РЕК Битола и 1.079.262 тони за РЕК Осломеј30) што дава 0,026 g Hg/t јаглен за РЕК Битола и
0,024 g Hg/t јаглен за РЕК Осломеј.

Понатаму, овие влезни фактори беа применети на соодветните стапки на активност (т.е. коли-
чествата на согорениот јаглен) за 2013 година, што дава годишен внес на жива во 2013 година
од 161,07 тони за РЕК Битола и 8,37 тони за РЕК Осломеј.

Каде што:

30 Податоци обезбедени од РЕК Битола и РЕК Осломеј по претходно доставен прашалник од Министерството за животна средина и
просторно планирање, при што истите беа и вкрстено проверени со официјалните статистички податоци.

MIRB = MOA

OFA
= 167.66

0.98 = 171.08 kg Hg / yRB

RB

IFRB = MIRB

ARRB
= 171.08

6,631,616 = 0.026 g Hg / t

MIRO = MOA

OFA
= 25.03

0.98 = 25.54 kg Hg / yOR

RO

IFRO = MIOB

ARRO
= 25.54

1,079,262 = 0.024 g Hg / t

MIRB = ARRB x IFRB = 6,243,600 x 0.026 = 161.07 kg Hg / y
MIRO = ARRO x IFRO = 353,574 x 0.024 = 8.37 kg Hg / y

MIRB - внес на жива за РЕК Битола (kg Hg/г) MIRO - внес на жива за РЕК Осломеј (kg Hg/г)

MOA - излез на жива во воздух за РЕК Битола (kg Hg/г) MOA - излез на жива во воздух за РЕК Осломеј (kg Hg/г)
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Прирачникот ја дава распределбата на ослободувања на жива во однос 98% во воздух и 2% во
секторски специфичното пречистување / одлагање.

Пресметките за внес и излез на жива за полуконзервативното Сценарио 2 се прикажани во Та-
бела 77.

Табела 77: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Согорување на јаглен
во електрани“ (Сценарио 2) 

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со Сценарио 2 е прикажана во Табела 78.

Табела 78: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Согорување на јаглен во 
електрани“ (Сценарио 2)

Конзервативното Сценарио 3 ги користи стандардизираните фактори за внес и излезна рас-
пределба дадени во прирачникот. За влезен фактор беше земен интервалот од 0,07-0,14 g Hg/t
лигнит (0,11 g Hg/t просечна вредност) бидејќи концентрацијата на жива во лигнитот е со по-
текло од поранешна Југославија.

Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во интервалот од 453-907 kg или средна
вредност 713 kg во 2013 година.

Прирачникот ги распределува на ослободувања на жива во однос 98% во воздух и 2% во сек-
торски специфичното пречистување / одлагање.

OFA - фактор на излезна распределба во воздух за РЕК
Битола

OFA - фактор на излезна распределба во воздух за РЕК
Осломеј

IFRB - влезен фактор за РЕК Битола (g Hg/t) IFRO - влезен фактор за РЕК Осломеј (g Hg/t)

ARRB - стапка на активност за РЕК Битола (t) ARRO - стапка на активност за РЕК Осломеј (t)

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
редукција
на загаду -

вањето

Излез на жива (kg/г) Висина на
оџак
(m)Воздух Сек торски

специ фично

РЕК Битола 6.243.600 0.026 161,07 ESP 157,85 3,22 250

РЕК Осломеј 353.574 0.024 8,37 ESP 8,20 0,17 185

Вкупно: 6.597.174 169,44 166,05 3,39

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините на согорен јаглен беа обезбедени од термоелектраните,
а резултатите беа вкрстено проверени со официјални статистички
податоци.

Влезен фактор СРЕДНО
Содржината на жива во јагленот беше проценета врз основа на
мерењата на годишното ослободување на жива во воздухот и
применување на излезната распределба дадена во прирачникот. 

Фактори на излезна
распределба СРЕДНО

Количеството на жива што се ослободува во излезниот ток воздух 
е добиено врз основа на стварни мерења на годишните
ослободувања на Hg во испусните гасови. Ослободувањето на жива
во излезните токови „Секторски специфично
пречистување/одлагање“ се добиени врз основа на факторите 
на распределба дадени во прирачникот за соодветните излезни
патеки.
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Пресметките за внес и излез на жива за полуконзервативното Сценарио 3 се прикажани во Та-
бела 79.

Табела 79: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Согорување на јаглен
во електрани“ (Сценарио 3)

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со Сценарио 3 е прикажана во  Табела 80.

Табела 80: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Согорување на јаглен во 
електрани“ (Сценарио 3) 

Споредба на пресметаните ослободувања на жива по трите сценарија

Споредбата на ослободувањата на жива од обете електрани со помош на различните сценарија
е прикажана во Табела 81. Може да се забележи дека со користење на Сценарио 3, т.е. најкон-
зервативниот приод заснован на стандардизираните влезни и излезни фактори дадени во при-
рачникот се добиваат многу повисоки ослободувања на жива во споредба со сценаријата кога
беа извршени одредени мерења на присуството на жива во различните матрици (јаглен, воздух,
лебдечка пепел). 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на
жива
(kg/г)

Систем за
редукција

на
загадувањ

ето

Излез на жива 
(kg/г)

Висина 
на оџак

(m)Воздух 

Сектор -
ски

специ -
фично

РЕК Битола 6.243.600
0.07-0.14

(0.11)

437-874
(687)

ESP
428-857

(673)
9-17
(14)

250/250

РЕК Осломеј 353.574
25-50

(39)
ESP

24-49
(38)

0,5-1
(1)

185

Вкупно: 6.597.174 462-924
(726)

452-906
(711)

10-18
(15)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините на согорен јаглен беа обезбедени од термоелектраните,
а резултатите беа вкрстено проверени со официјални статистички
податоци.

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива јаглен е преземена од стандардизираните
вредности дадени во прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба

НИСКО
Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Табела 81: Ослободувања на жива за „Согорување на јаглен во електрани“ во различни
сценарија 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Сценарио 
Извори на

ослободува -
њето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива
(kg/г)

Вкупно
(kg Hg/г)

Воздух 
Секторски

специ -
фично

Сценарио 1 
РЕК Битола 6.243.600 0,044 274,72 157,34 117,38

291,69
РЕК Осломеј 353.574 0,048 16,97 9,76 7,21

Сценарио 2 
РЕК Битола 6.243.600 0,026 161,07 157,85 3,22

169,44
РЕК Осломеј 353.574 0,024 8,37 8,20 0,17

Сценарио 3 

РЕК Битола 6.243.600.
0,07-0,14

(0,11)

437-874
(687)

428-857
(673)

9-17
(14)

462-924
(726)

РЕК Осломеј 353.574
25-50
(39)

24-49
(38)

0,5-1
(1)
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Прилог 2: Алтернативно сценарио за пресметка на 
ослободувања на жива од поткатегоријата 
„Екстракција и преработка на олово и цинк“ 

Алтернативното сценарио ги користи влезните фактори дадени во прирачникот врз основа на
ограничени мерења. Факторите на излезна распределба беа проценети врз основа на претпос-
тавките на консултантот. Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во рамките на
интервалот помеѓу 717-9.354 kg или средна вредност од 5.036 kg во 2013 година. Пресметките
за внес и излез на жива за овој конзервативен приод се прикажани во Табела 82.

Табела 82: Пресметки за влез и излез на жива за алтернативниот приод за поткатегори-
јата „Екстракција и иницијална преработка на олово и цинк“ 

* долната гранична вредност беше земена за содржината на жива во отфрлениот материјал од канадскиот рудник,
додека пак горната гранична вредност од рускиот рудник. 

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со конзервативниот приод е прикажана во
Табела 83.

Табела 83: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Екстракција и иницијална 
преработка на олово и цинк“ (конзервативен приод) 

Споредбата помеѓу приодот за специфична пресметка на ослободувања на жива (која даде
19,52 kg Hg/г) и и оној што ги користи само стандардизираните фактори дадени во прирачникот
во опсег помеѓу 717-9.354 kg/г (просек од 5.036 kg/г) покажува дека внесот на жива е многу по-
низок кога се користат специфични, изведени фактори (види Табела 84). 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Саса 682.885
0,69-9

(4,85)

471-6.146 23-307 12-154 436-5.685

Тораница 213.235 147-1.919 7-96 4-48 136-1.775

Злетово 143.189 99-1.289 5-65 3-32 91-1.192

Вкупно: 1.039.309 717-9.354
(5.036)

35-468
(252)

19-234
(127)

663-8.652
(4.657)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на создадениот отфрлен материјал се обезбедени од
рударските компании. 

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отфрлениот материјал е утврдена врз основа
на ограничени мерења дадени во прирачникот.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите на излезна распределба се базирани на претпоставките
на консултантот. 
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Табела 84: Ослободувања на жива за поткатегоријата „Екстракција и иницијална 
преработка на олово и цинк“ според различни сценарија 

Сценарио 
Извори на

ослободувањ
ето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на
жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)
Вкупно

(kg Hg/г)
Воздух Вода Почва 

Сценарио 1 

Саса 682.885 0,005 3,41 0,17 0,09 3,16

19,52Тораница 213.235 0,005 1,07 0,05 0,03 0,99

Злетово 143.189 0,105 15,03 0,75 0,38 13,91

Сценарио 2 

Саса 682.885

0,69-9
(4,85)

471-6.146 23-307 12-154 436-5.685

717-9.354
(5.036)

Тораница 213.235 147-1.919 7-96 4-48 136-1.775

Злетово 143.189 99-1.289 5-65 3-32 91-1.192
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Прилог 3: Алтернативно сценарио за пресметка на 
ослободувања на жива од поткатегоријата 
„Екстракција и иницијална преработка на бакар“ 

Полуконзервативниот приод користи делумни мерења т.е. мерењата на жива во бакарниот кон-
центрат направени од страна на Бучим, во опсег помеѓу <0,1 и <5 g Hg/t концентрат. Затоа, број-
ната вредност беше определена како половина од граничната вредност на детекција т.е. помеѓу
0,05 и 2,5 g Hg/t. Со цел да се одреди содржината на жива во отфрлениот материјал т.е. влез-
ниот фактор, беше искористен сразмерот на содржината на жива во отфрлениот материјал и
во концентратот од 1:3 (0,69:2,3 g Hg/t) за бакарната рудата што потекнува од канадскиот руд-
ник и 1:7 (5:34,5 g Hg/t просек) за рудата што потекнува од Руската Федерација. Со примена на
овие сразмери може да очекуваме содржината на жива во отфрлениот материјал да биде по-
меѓу просечните вредности на двата рудника од 0,19-0,39 g Hg/t.

Овие влезни фактори беа применети за соодветната стапка на активност (т.е. количеството
на отфрлениот материјал) во 2013 година што даде годишен внес на жива за 2013 година во
опсег од 858-1.760 kg Hg/г. 

Каде што:

SS 0.01 g Hg / t=34.5
5= 0.05 xCD(R)

RMD(R)RML(R) = CL x

SS 0.36 g Hg / t=34.5
5= 2.5 xCD(R)

RMD(R)RMU(R) = CU x

SS 0.02 g Hg / t=2.3
0.69= 0.05 xCD(C)

RMD(C)RML(C) = CL x

SSSRMA(R) = (RML(R)+RMU(R)) / 2 = (0.01 +0.36) / 2 = 0.19 g Hg / t

0.75 g Hg / t=2.3
0.69= 2.5 xCD(C)

RMD(C)S SRMU(C) = CU x

SSSRMA(C) = (RML(C) + RMU(C)) / 2 = (0.02 + 0.75) / 2 = 0.39 g Hg / t

MIRM(L) = ARRM + RMA(C) = 4,513,912 x 0.19 = 858 kg Hg / yS

MIRM(U) = ARRM + RMA(C) = 4,513,912 x 0.39 = 1,760 kg Hg / yS
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Факторите на излезна распределба беа проценети врз основа на претпоставките на консул-
тантот. Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во рамките на интервалот помеѓу
858-1.760 kg (просек 1.309 kg) во 2013 година. Пресметките за внес и излез на жива за овој по-
луконзервативен приод се прикажани во Табела 85.

Табела 85: Пресметки за внес и излез на жива за полуконзервативниот приод за потка-
тегоријата „Екстракција и иницијална преработка на бакар“ 

SRML(R)
долна гранична проценка на жива во
отфрлениот материјал во однос на
специфични мерења (рускиот рудник)
(g Hg/t

SCL 
жива во концентратите / специфични 
мерења на долна граница(g Hg/t)

SRMU(R)
горна гранична проценка на жива во
отфрлениот материјал во однос на
специфични мерења (рускиот рудник)
(g Hg/t) 

SCU 
жива во концентратите / специфични 
мерења на горна граница (g Hg/t)

SRML(C)
долна гранична проценка на жива во
отфрлениот материјал во однос на
специфични мерења (канадскиот рудник)
(g Hg/t) 

RMD(R)
жива во концентратот / појдовна вредност
(рускиот рудник) (g Hg/t) 

SRMU(C)
горна гранична проценка на жива во
отфрлениот материјал во однос на
специфични мерења (канадскиот рудник)
(g Hg/t) 

CD(R) жива во отфрлениот материјал / појдовна
вредност (рускиот рудник) (g Hg/t) 

SRMA(R)
просек на жива во отфрлениот материјал
во однос на специфични мерења (рускиот
рудник) (g Hg/t) 

RMD(C) жива во концентратот / појдовна вредност
(канадскиот рудник) (g Hg/t) 

SRMA(C)
просек на жива во отфрлениот материјал
во однос на специфични мерења
(канадскиот рудник) (g Hg/t) 

CD(C) жива во отфрлениот материјал / појдовна
вредност (канадскиот рудник) (g Hg/t) 

MIRM(L) внес на жива во отфрлениот материјал /
долна гранична проценка

MIRM(U) 
внес на жива во отфрлениот материјал / 
горна гранична проценка

ARRM стапка на активност / отфрлениот
материјал (t/г)

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Бучим 4.513.912
0,19-0,39

(0,29)
858-1.760

(1.309)
43-88
(65,5)

21-44
(32,5)

794-1.628
(1.211)
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Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со полуконзервативниот приод е прикажана
во Табела 86.

Табела 86: Пресметки за внес и излез на жива за полуконзервативниот приод за потка-
тегоријата „Екстракција и иницијална преработка на бакар“

За конзервативниот приод се користат стандардизираните влезни фактори дадени во прирач-
никот, а врз основа на ограничени бази на податоци. Па така, како влезен фактор беше корис-
тена концентрацијата на жива во отфрлениот материјал од производството на бакарни
концентрати во двата рудника, од Канада (просек 0,69 g Hg/t отфрлен материјал) и од Руската
Федерација (1-9 g Hg/t отфрлен материјал).

Факторите на излезна распределба беа проценети врз основа на претпоставките на консул-
тантот. Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во рамките на интервалот помеѓу
3.115-40.625 kg во 2013 година. Пресметките за внес и излез на жива за овој конзервативен
приод се прикажани во Табела 87.

Табела 87: Пресметки за внес и излез на жива за конзервативниот приод за поткатего-
ријата „Екстракција и иницијална преработка на бакар“

* долната гранична вредност беше земена за содржината на жива во отфрлениот материјал од канадскиот рудник,
додека пак горната гранична вредност од рускиот рудник. 

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со конзервативниот приод е прикажана во
Табела 88.

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на создадениот отфрлен материјал се обезбедени од
рударските компании. 

Влезен фактор СРЕДНО

Содржината на жива во отфрлениот материјал беше добиена врз
основа на стварни мерења на присуството на жива во бакарниот
концентрат во комбинација со сразмерот посочен во прирачникот
помеѓу содржината на жива во суровиот материјал и концентратот.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите на излезна распределба се изведени од претпоставките
на консултантот. 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор*
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Бучим 4.513.912
0,69-9
(4,85)

3.115-40.625
(21.870)

156-2.031
(1.093,5)

78-1.016
(547)

2.881-37.578
(20.229,5)
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Табела 88: Оценка на сигурноста за конзервативниот приод за поткатегоријата 
„Екстракција и иницијална преработка на бакар“

Споредбата помеѓу приодот на специфични пресметки на ослободувања на жива (кој резулти-
раше со 22,57 kg Hg/г) и полуконзервативниот приод (заснован на делумни мерења) во опсег
од 858-1.760 kg (1.309 kg средна вредност) Hg/г и конзервативниот приод (само со стандарди-
зираните фактори дадени во прирачникот) во опсег помеѓу 3.115-40.625 kg (21.870 kg средна
вредност) Hg/г покажува дека внесот на жива е многу понизок кога се користат специфични,
изведени фактори (види Табела 89). 

Табела 89: Ослободувања на жива за различните сценарија за поткатегоријата „Екс-
тракција и иницијална преработка на бакар“ 

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата на создадениот отфрлен материјал се обезбедени 
од рударските компании. 

Влезен фактор НИСКО
Содржината на жива во отфрлениот материјал е утврдена врз основа
на ограничени мерења дадени во прирачникот.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО
Факторите на излезна распределба се изведени од претпоставките
на консултантот. 

Сценарио 
Извори на

ослободува -
њето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на 
жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Вода Почва 

Сценарио 1 

Бучим 4.513.912

0,005 22,57 1,13 0,56 20,88

Сценарио 2 
0,19-0,39

(0,29)

858-1.760

(1.309)

43-88

(65,5)

21-44

(32,5)

794-1.628

(1.211)

Сценарио 3 
0,69-9

(4,85)

3.115-40.625

(21.870)

156-2.031

(1.093,5)

78-1.016

(547)

2.881-37.578

(20.229,5)
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Прилог 4: Алтернативно сценарио за пресметка на ослободу-
вања на жива од поткатегоријата „Примарно произ-
водство на црни метали“

Конзервативниот приод го користи стандардизираниот влезен фактор од 0,05 g Hg/t за сурово
железо даден во прирачникот, а изведен врз основа на ограничени бази на податоци.

Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува на 5 kg во 2013 година.

Прирачникот ги распределува ослободувањата на жива во однос 90% во воздух и 10% во сек-
торски специфичното пречистување / одлагање.

Пресметките за внесот и излезот на жива за конзервативниот приод се прикажани во Табела
90.

Табела 90: Пресметки за внес и излез на жива за полуконзервативниот приод за 
поткатегоријата „Примарно производство на црни метали“

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со конзервативниот приод е прикажана во
Табела 91.

Табела 91: Оценка на сигурноста за конзервативниот приод за поткатегоријата 
„Примарно производство на црни метали“ 

Споредбата помеѓу приодот на специфични пресметки на ослободувања на жива (кои дадоа
60,38 kg Hg/г) и конзервативниот приод (само со стандардизираните фактори дадени во при-
рачникот) во вредност од 5 kg Hg/г, покажува дека внесот на жива е повисок кога се користат
фактори изведени од стварни мерења (види Табела 92). 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух Секторски
специфично

ФЕНИ 100.000 0,05 5 4,5 0,5

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количините на произведениот фероникел беа добиени од
фабриката.

Влезен фактор НИСКО
Количините на жива што се ослободуваат во производството на
фероникел беа преземени од стандардизираните вредности дадени
во прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба

НИСКО
Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 
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Табела 92: Ослободувања на жива за „Примарно производство на црни метали“ 
според различни сценарија 

Сценарио Извори на
ослободувањето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива (kg/г)

Воздух 
Секторски

специ -
фично

Сценарио 1 
Фени

1.560.186 0,039 60,38 54,64 5,74

Сценарио 2 100.000 0,05 5 4,5 0,5
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Прилог 5: Алтернативни сценарија за пресметка на ослободу-
вања на жива од поткатегоријата „Производство на
цемент“ 

За полуконзервативниот приод се користеа делумни мерења т.е. мерењето на жива во воздух направено
од страна на „Титан“ во 2015 кога биле утврдени 0,047 mg Hg/m3, вклучувајќи ги и емисиите на жива од
употребеното гориво т.е. нафтениот кокс, а коишто веќе беа вкалкулирани во категоријата „Екстракција
и употреба на горива/енергенси“. 

Вкупниот волумен на испусните гасови создадени во 2015 година изнесувал 1.718.357.611 Nm3 и кога ќе
се примени измерената содржина на жива од 0,047 mg/m3 ќе се добие резултат од 80,76 kg жива емити-
рана во воздух во 2015 година. Со цел да се избегне двојно пресметување, емисиите на жива од согору-
вање на нафтениот кокс, јагленот и природниот гас во количество од 2,73 kg беа изземени од
измерените/пресметаните емисии, со што се доби вредност од 78,03 kg жива емитирана во 2015 година.

Според прирачникот, ослободувањето на Hg во воздухот за Ниво 2 на излезното сценарио со рециклирање
на правот од филтерот (со помош на ЕСФ и ФФ како мерка за редукција на емисиите) изнесува 70%, а
преостанатите 30% се ослободуваат во излезниот производ т.е. во цементот, Ова дава вкупен излез од
111,47 kg Hg/г. Влезниот фактор (т.е. живата што се ослободува на еден тон произведен цемент) беше до-
биен со делење на вкупното количество влезна жива со количините на произведениот цемент во 2015 го-
дина, што даде 0,16 g Hg/t за произведен цемент. 

Понатаму, овие влезни фактори беа применети за соодветната стапка на активност (т.е. ко-
личеството на произведениот цемент) во 2013 година што даде годишен внес на жива за
2013 година од 122 kg. 

Каде што:

MOA(F) = QP x IFP x OFA(P) + QC  x IFC  x OFA(C) + QG x IFG x OFA(G)  =

31,937 x 0.005 x 0.75 + 32,547 x 0.08 x 0.98 + 847,227 x 0.065 x 1 = 2.73 kg Hg /y

MOA(T) = MMA x EGA = 0.047 x 1,718,357,611= 80.76 kg Hg /y
MOA = MOA(T) - MOA(F) = 80.76 - 2.73 = 78.03 kg Hg /y

111.47 kg Hg / y=
0.70
78.03

=OFA

MOAMI = 0.16 g Hg / t=
695,924
111.47

=AR
MIIF =

MI = IF x AR = 0.16 x 762,161 = 122 kg Hg / y

MOA излез на жива во воздухот (kg Hg/г) OFA фактор на излезна распределба во
воздух

MMA мерење на жива во воздух (mg Hg/m3) IF влезен фактор (g Hg/t) 

EGA испусни гасови (m3/г) AR стапката на активност (t) 

MI внес на жива (kg Hg/г) MOT(F) излез на жива во воздухот од
согорување на гориво (kg Hg/г)
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Пресметките за внес и излез на жива за полуконзервативниот приод се прикажани во 
Та бела 93.

Табела 93: Пресметки за внес и излез на жива за алтернативниот приод за
поткатегоријата „Производство на цемент“

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со полуконзервативниот приод е прикажана во
Табела 94.

Табела 94: Оценка на сигурноста за полуконзервативниот приод за поткатегоријата
„Производство на цемент“ 

Конзервативниот приод го користи стандардизираниот влезен фактор од прирачникот во интервал 0,004-
0,5 g Hg/t произведен цемент (0,11 g Hg/t како просечна вредност). 

Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во интервалот од 3-381 kg (средна вредност 83,84
kg) во 2013 година. 

Во прирачникот е дадена распределбата на ослободувања на жива каде што се користи ЕСФ/ФФ како
мерка за редукција на емисиите во воздухот како 70% во воздух и 30% во излезниот производ. 

QP количества на согорен нафтен кокс
(t)

IFP влезен фактор за нафтен кокс (g Hg/t)

MOA(F) излез на жива во воздухот од 
согорување на гориво (kg Hg/г)

OFA(P) фактор на излезна распределба за
воздух од согорување на нафтениот
кокс

QC количество согорен јаглен (t) IFC влезен фактор за јаглен (g Hg/t)

OFA(C) фактор на излезна распределба за воздух
од согорување на јаглен

QG количество согорен гас (Nm3)

IFG влезен фактор за согорување на гас
(μg Hg/Nm3)

OFA(G) фактор на излезна распределба за
воздух од согорување на гас

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
ублажување

на
загадува -

њето

Излез на жива (kg/г)

Воздух Производ

Титан-Усје 762.161 0,16 122 ЕСФ/ФФ 85,4 36,6

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО
Количествата суровини што се употребуваат за производство на
цемент беа добиени од цементарницата.

Влезен фактор СРЕДНО

Количините на ослободената жива од производство на цемент беа
проценети вез основа на мерењата на годишното ослободување на
жива во воздухот (вклучувајќи ги и емисиите од горивата коишто се
веќе вкалкулирани во категоријата „Екстракција и употреба на
горива/енергенси“), применувајќи го факторот на излезна
распределба од прирачникот.

Фактори на излезна
распределба

СРЕДНО

Количините на жива што се ослободуваат во излезниот ток „воздух“
се добиени врз основа на стварни мерења на годишните
ослободувања на Hg во испусните гасови. Ослободувањето на жива
во излезниот ток „Производ“ се доби врз основа на факторите на
распределба дадени во прирачникот за соодветните излезни патеки.
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Пресметките за внесот и излезот на жива за конзервативниот приод се прикажани во
Табела 95.

Табела 95: Пресметки за внес и излез на жива за конзервативниот приод за поткатего-
ријата „Производство на цемент“

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со конзервативниот приод е прикажана во
Табела 96.

Табела 96: Оценка на сигурноста за конзервативниот приод за поткатегоријата 
„Производство на цемент“

Споредбата помеѓу приодот на специфични пресметки на ослободувања на жива (кој резулти-
раше со 120,13 kg Hg/г), полуконзервативниот приод (заснован на делумни мерења) со количини
од 122 kg Hg/г и конзервативниот приод (само со стандардизираните фактори дадени во при-
рачникот) во опсег помеѓу 3-381 kg/г (просек 83.84 kg/г) покажува дека внесот на жива е повисок
кога истиот е изведен од фактори со употреба на делумни или стварни мерења (види Табела
97). 

Табела 97: Ослободувања на жива за „Производство на цемент“ 
според различни сценарија

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
редук  ција

на
загадува -

њето

Излез на жива (kg/г)

Воздух Производ

Титан-Усје 762.161 0,004-0,5
(0,11)

3-381
(83,84) ЕСФ/ФФ 2,1-266,7

(58,69)
0,9-114,3

(25,15)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количествата суровини што се употребуваат за производство на
цемент беа добиени од цементарницата.

Влезен фактор НИСКО
Количините на жива што се ослободуваат во производството на
цемент беа преземени од стандардизираните вредности дадени во
прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба НИСКО

Факторите за излезна распределба се засновани на
стандардизираните фактори за излезна распределба од
прирачникот, кои се само индикативни вредности. 

Сценарио 
Извори на

ослободување
то

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Систем за
ублажување

на
загадувањет

о

Излез на жива (kg/г)

Воздух Производ

Сценарио 1 

Титан-Усје 762.161

0,158 120,42

ЕСФ/ФФ

116,61 3,81

Сценарио 2 0,16 122 85,4 36,6

Сценарио 3 0,004-0,5
(0,11)

3-381
(83,84)

2,1-266,7
(58,69)

0,9-114,3
(25,15)
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Прилог 6: Алтернативни сценарија за пресметка на внес и 
излез на жива за поткатегоријата „Производство на
рециклирани црни метали“ 

Со цел проценка на влезниот фактор за овој алтернативен приод, беа земени во предвид еми-
сиите на жива во воздухот од Макстил во 2011 година (пресметани со помош на фактори за
емисија), кога истите изнесувале 12,65 kg/г31, вклучувајќи ги и емисиите на жива од употребе-
ното гориво (кокс и природниот гас), а коишто горива веќе се вкалкулирани во категоријата
„Екстракција и употреба на горива/енергенси“. Имајќи го во предвид занемарливото количество
на жива што се ослободува при согорување на горивата во износ од 0,005 kg/г, пресметаната
вредност на емисиите од 12,65 kg/г останува иста.

Согласно прирачникот, ослободувањата на жива во воздухот се 33% (без притоа да се направи
разлика во однос на различните мерки за редукција на емисиите на прав спроведени во про-
учуваните примери), во почва 34%, а преостанатите 33% се ослободуваат во комуналениот
отпад, со вкупен излез од 38,33 kg жива годишно во 2011.

Влезниот фактор (т.е. живата содржана во отпадното железо) се добива со делење на вкупното
количество на излезот на жива од 38,33 kg со количините на рециклирано отпадно железо во
2011 година од 460.219 тони32, што дава 0,08 g Hg/t рециклирано отпадно желлезо. 

Понатаму, овие влезни фактори беа употребени за соодветната стапка на активност (т.е. ко-
личеството на рециклирано отпадно железо) во 2013 година од 291.737 тони, што даде годишен
внес на жива за 2013 година од 24,3 kg. 

Каде што:

Во прирачникот ослободувања на жива се распределени на 33% во воздух, 34% во вода и 33%
во комунален отпад. 

31 Технолаб, 2011.
32 Податоците се обезбедени од Макстил. 

38.33 kg Hg / y=
0.33
12.65

=OFA

MOAMI = 0.08 g Hg / t=
460,219
38.33

=AR
MIIF =

MI = IF x AR = 0.08 x 291,737 = 24.30 kg Hg / y

MI внес на жива (kg Hg/г) IF влезен фактор (g Hg/t) 

MOA излез на жива во воздухот (kg Hg/г) AR стапката на активност (t) 

OFA фактор на излезна распределба во воздух

Вкупниот внес на жива за оваа поткатегорија се проценува на 24,30 kg 
во 2013 година. 
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Со користење на алтернативното сценарио, пресметките на внесот и излезот на жива за пот-
категоријата „Производство на рециклирани црни метали“ се прикажани во Табела 98.

Табела 98: Пресметки за внес и излез на жива за поткатегоријата „Производство на ре-
циклирани црни метали“ 

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Производство на рецик-
лирани црни метали“ е прикажана во Табела 99.

Табела 99: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Производство на рециклирани
црни метали“

Споредбата помеѓу приодот на пресметка на ослободувањата на жива со помош на мерење на
живата (кои резултираа со ослободувања на жива во опсег помеѓу 70-525 kg Hg/г) и приодот
кој користи фактори на емисија (кои дадоа 24,3 kg Hg/г) покажува дека внесот на жива е многу
повисок кога се проценуваат емисиите со помош на стварни мерења на присуството на жива
во испусните гасови (види Табела 100). 

Ослободувањата на жива се распределени на 8,02 kg во воздух, 8,26 kg 
во вода и 8,02 kg во комунален отпад.

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на
жива
(kg/г)

Систем за
редукција
на загаду -

вањето

Излез на жива (kg/г)
Висина 
на оџак

(m)Воздух Вода Комунал
ен отпад

Макстил 291.737 0,08 24,30
Платнени

филтри
8,02 8.,26 8,02 40

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количините на рециклирани црни метали беа добиени од
челичарниците.

Влезен фактор НИСКО

Содржината на жива во рециклираниот метал беше проценета врз
основа на пресметките со помош на факторите на емисија на
годишното ослободување на жива во воздухот и применување на
излезната распределба дадена во прирачникот. Прирачникот
предлага употреба на бројот на рециклираните возила/уреди.
Несигурноста произлегува од различното учество на рециклираните
возила/уреди во вкупното добиено отпадно железо, што влијае врз
стварните мерења на жива во испусните гасови.

Фактори на излезна
распределба СРЕДНО

Количината на живата што се ослободува во излезниот ток „воздух“
се добива со примена на пресметките кои ги користат емисионите
фактори на годишните ослободувања на живата. Ослободувањето на
жива во излезните токови „вода“ и „комунален отпад“ се добиени врз
основа на факторите на распределба дадени во прирачникот за
соодветните излезни патеки.
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Табела 100:Ослободувања на жива за „Производство на рециклирани црни метали“
според различни сценарија

Сценарио 
Извори на
ослободув

ањето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на 
жива
(kg/г)

Систем за
редукција

на
загадување

то

Излез на жива 
(kg/г)

Воздух Вода Комуна -
лен отпад

Сценарио
1 

Макстил 291.737

0,24-1,80
(1,02)

70,01-525,13
297,57 Платнени

филтри

23,1-173,3
(98,2)

23,8-178,5
(101,17)

23,1-173,3
(98,2)

Сценарио
2 0,08 24,30 8,02 8,26 8,02
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Прилог 7: Алтернативно сценарио за пресметка на 
ослободувања на жива од поткатегоријата 
„Спалување на медицински отпад“

За конзервативниот приод се користи појдовниот влезен фактор од прирачникот во интервал
8-40 g Hg/t спален медицински отпад (24 g Hg/t како просечна вредност).

Вкупниот внес на жива за ова сценарио се проценува во интервалот 8-40 kg (средна вредност
24 kg) во 2013 година.

Во ситуација кога не постојат уреди за контрола на загадувањето на воздухот, прирачникот
препорачува да целото ослободување на жива се емитира во воздухот.

Пресметките за внесот и излезот на жива за конзервативниот приод се прикажани во Табела
101.

Табела 101: Пресметките за внес и излез на жива за полуконзервативниот приод за 
поткатегоријата „Спалување на медицински отпад“

Забелешка: Бројките во загради се средни вредности.

Оценката на сигурноста на пресметките поврзани со поткатегоријата „Спалување на медицин-
ски отпад“ е прикажана во Табела 102.

Табела 102: Оценка на сигурноста за поткатегоријата „Спалување на медицински отпад“ 

Извор 
Стапка на
активност

(t/г)
Влезен фактор

(g Hg/t)
Внес на жива

(kg/г)

Излез на жива
(kg/г) Висина на оџак

(m)
Воздух 

Дрисла 694
8-40
(24)

5,55-27,76
(16,66)

5,55-27,76
(16,66)

Еко Клуб 304 2,43-12,16
(7,30)

2,43-12,16
(7,30) 4,8

Вкупно: 998 8-40
(24)

8-40
(24)

Параметар Ниво Опис

Стапка на активност ВИСОКО Количествата на спалениот медицински отпад беа обезбедени од
инценераторите.

Влезен фактор НИСКО
Количините на жива што се ослободуваат од инценераторите беа
преземени од стандардизираните вредности дадени во
прирачникот, коишто се само индикативни.

Фактори на излезна
распределба СРЕДНО

Целото количество се распределува во една излезна патека,
односно во воздухот, но како што е споменато во прирачникот, мали
количества на жива може да се содржат во емисиите на цврстите
честички ослободени при ракувањето со пепелта.
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Споредбата помеѓу полуконзрвативниот приод кој се заснова на делумни мерења (резултирајќи
со 7,49 kg Hg/г) и конзервативниот приод (со употреба само на стандардизираните фактори да-
дени во прирачникот) во опсег помеѓу 8-40 kg Hg (просек 24 kg) покажува дека внесот на жива
е многу понизок кога се користи полуконзервативниот приод базиран на делумни мерења (види
Табела 103). 

Табела 103: Ослободувања на жива за „Спалување на медицински отпад“ со 
различни сценарија 

Сценарио Извори на
ослободувањето

Стапка на
активност

(t/г)

Влезен
фактор
(g Hg/t)

Внес на жива
(kg/г)

Излез на жива
(kg/г) Вкупно

(kg Hg/г)
Воздух 

Сценарио 1 
Дрисла 694

7,51
5,21 5,21

7,49
Еко Клуб 304 2,28 2,28

Сценарио 2 
Дрисла 694

8-40
(24)

5,55-27,76
(16,66)

5,55-27,76
(16,66) 8-40

(24)
Еко Клуб 304

2,43-12,16
(7,30)

2,43-12,16
(7,30)
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5.1

Категорија на извор:
Екстракција и употреба
на горива/енергенси

5.1.1
Согорување на јаглен
во електраните д

/Измивање на јаглен (a 0.05-0.5 g Hg/t 0.15 g Hg/t Јаглен, t/г 0 Kg Hg/г

/Согорување (a

- на лигнит 0.05-0.5 (a g Hg/t g Hg/t Јаглен, t/г Kg Hg/г (a

РЕК Битола 0.044 g Hg/t 6,243,600 274.72

РЕК Осломеј 0.048 g Hg/t 353,574 16.97

5.1.2
Друга употреба
на јаглен д

Производство на кокс 0.05-0.5 g Hg/t 0.15 g Hg/t Јаглен, t/г 0 Kg Hg/г

Согорување на јаглен

/Измивање на јаглен (a 0.05-0.5 g Hg/t 0.15 g Hg/t Јаглен, t/г 0 Kg Hg/г

/Согорување (a

- на камен јаглен
(антрацит и битумен) 0.05-0.5 (a g Hg/t 0.1 g Hg/t 5,492 Јаглен, t/г 0.55 Kg Hg/г (a

167.10 0.00 0.00 0.00 0.00 124.59

Kg Hg/г 0.01 0.8 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Согорување на
лигнит Kg Hg/г

Ниво 0: Нема Kg Hg/г 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 291.69 Kg Hg/г 0.57 0.43 167.10 0.00 0.00 0.00 0.00 124.59

Ниво2: Цврсти
честички (FF) Kg Hg/г 0.95 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 5: Филтри
специфични за жива Kg Hg/г 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Level 5: Mercury 
specific filters Kg Hg/y 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.8 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Согорување на
камен јаглен

Ниво 0: Нема Kg Hg/г 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 0.55 Kg Hg/г 0.75 0.25 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

Ниво2: Цврсти
честички (FF) Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.1 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 5: Филтри
специфични за жива Kg Hg/г 0.03 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 

Прилог 8: Ниво на инвентар 2 – Табеларни пресметки
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кокс 0.05-0.5 (a g Hg/t 0.005 g Hg/t 2,950 Јаглен, t/г 0.01

- на суббитуминозен
јаглен 0.01-0.05 g Hg/t 0.03 g Hg/t 186,262 Јаглен, t/г 5.59 Kg Hg/г (a

- на лигнит g Hg/t 0.08 g Hg/t 128,916 Јаглен, t/г 10.31 Kg Hg/г (a

57,088 4.57

Согорување на кокс

Ниво 0: Нема Kg Hg/г 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 0.015 Kg Hg/г 0.95 0.05 0.014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001

Ниво2: Цврсти
честички (FF) Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 5: Филтри
специфични за жива Kg Hg/г 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Согорување на 
суб-битуминозен
јаглен

Ниво 0: Нема Kg Hg/г 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 5.59 Kg Hg/г 0.95 0.05 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28

Ниво2: Цврсти
честички (FF) Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 5: Филтри
специфични за жива Kg Hg/г 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Согорување на
лигнит

Ниво 0: Нема 4.57 Kg Hg/г 1 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 10.31 Kg Hg/г 0.95 0.05 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52

Ниво2: Цврсти
честички (FF) Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.7 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Н 5 Ф

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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5.1.3

Минерални масла -
екстракција,
рафинирање и
употреба

д

/Екстракција 1 - 66 mg Hg/t 3.4 mg Hg/t Масло, t/г 0

/Рафинирање 1 - 66 mg Hg/t 3.4 mg Hg/t 59,676 Масло, t/г 0.20 Kg Hg/г

/Употреба на тешки
масла и нафтен кокс:

Употреба (освен согору-
вање) нафтен кокс"

0.05-0.5 (a g Hg/t 0.005 g Hg/t
4,580

Јаглен, t/г
0.02 Kg Hg/г

80,006 0.40 Kg Hg/г

/Употреба на бензин,
дизел, мазут, керозин,
ТНГ и други лесни до
средни дестилати:

Транспорт и друга
употреба освен
согорување 1 - 10 mg Hg/t 2 mg Hg/t 573,460 Масло, t/г 1.15 Kg Hg/г

Загревање во
домаќинствата без
системи за контрола 1 - 10 mg Hg/t 2 mg Hg/t 49,643 Масло, t/г 0.10 Kg Hg/г

Постројки за
согорување на масла 1 - 10 mg Hg/t 2 mg Hg/t 108,246 Масло, t/г 0.22 Kg Hg/г

1.73 0.002 0.00 0.00 0.00 0.24

0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.25 0.01 0.15 0.051 0.002 0.00 0.00 0.00 0.030

Согорување на
нафтен кокс

Ниво 0: Нема Kg Hg/г 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 1:Цврсти
честички едноставен
APC: ESP/PS/CYC 0.023 Kg Hg/г 0.75 0.25 0.017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006

Ниво2: Цврсти
честички (FF) 0.40 Kg Hg/г 0.5 0.5 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

Ниво 3: Ефикасен
APC: PM+SDA/wFGD Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 4: Многу
ефикасен APC:
PM+FGD+SCR Kg Hg/г 0.1 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ниво 5: Филтри
специфични за жива Kg Hg/г 0.03 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Постројка за
согорување на
масло без контрола
на емисиите 1.46 1 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Постројка за
согорување на
масло со контрола
на цврсти честички
користејќи ESP или
скрубер 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Електрани со cESP
and FGD 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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5.1.4

Природен гас -
екстракција,
рафинирање и
употреба д

/Екстракција/
рафинирање 2 - 200 μg Hg/Nm3 гас 100 μg Hg/Nm3 гас Гас, Nm3/г 0 Kg Hg/г

гас 2 - 200 μg Hg/Nm3 гас 100 μg Hg/Nm3 гас Гас, Nm3/г 0 Kg Hg/г
/Употреба на 
природен гас од 
крајни потрошувачи 0,03 - 0,1 μg Hg/Nm3 гас 0.065 μg Hg/Nm3 гас 159,409,033 Гас, Nm3/г 0.01 Kg Hg/г

5.1.5
Други фосилни горива -
екстракција и употреба д

Согорување на тресет 40 - 193
mg Hg/t 
(сува тежина) 117

mg Hg/t 
(dry weight) 4,460 Тресет, t/г 0.52 Kg Hg/г

Употреба на 
нафтени шкрилци ? ?

Нафтени
шкрилци, t/г ? Kg Hg/г

Согорување на други
фосилни горива

5.1.6

Биомаса - согорување
за електрична и
топлинска енергија д 0.007-0.07

g Hg/t
(сува тежина) 0.03

g Hg/t
(сува тежина) 799,280

Биомаса, t
(сува тежина)/г 23.98 Kg Hg/г

Согорување на ќумур
4x conc. in

biomass
g Hg/t
(сува тежина) 0.12

g Hg/t
(сува тежина)

Ќумур, t
(сува тежина)/г 0 Kg Hg/г

5.1.7 Геотермална енергија д 0,026-0,072 g Hg/MWh 0.05 g Hg/MWh 92,523 MWh/г 4.63 Kg Hg/г

5.2

Категорија на извор:
Примарно (сурово)
производство на метал

"5.2.3/

5.2.5"

Цинк и олово -
екстракција и
иницијална преработка д

/Експлоатација и
концентрирање ? ? ? ? Kg Hg/г

САСА g Hg/t 0.005

g Hg/t
отфрлен
материјал 682,885

Отфрлен
материјал, t/г 3.41 Kg Hg/г

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Процесирање на гас
без отстранување на
живата 0.2 0.2 0.5 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Процесирање на гас
со отстранување на
живата 0.1 0.2 0.1 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 1 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.52 1 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

23.98 1 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.63 1 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.98 0.49 18.05 0.00 0.00 0.00

Kg Hg/г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.41 Kg Hg/г 0.05 0.025 0.925 0.17 0.09 3.16 0.00 0.00 0.00

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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Тораница g Hg/t 0.005

g Hg/t
отфрлен
материјал 213,235

Отфрлен
материјал, t/г 1.07 Kg Hg/г

Злетово g Hg/t 0.105

g Hg/t
отфрлен
материјал 143,189

Отфрлен
материјал, t/г 15.03 Kg Hg/г

/Производство на цинк
и олово од концентрати 5 - 130 g Hg/t 65 g Hg/t

Употребен
концентрат,
t/г 0 Kg Hg/г

5.2.4
Бакар - екстракција и
иницијална преработка д

/Експлоатација and
concentrating ? g Hg/t 0.005

g Hg/t
отфрлен
материјал 4,513,912

Отфрлен
материјал, t/г 22.57 Kg Hg/г

/Производство на
бакар од концентрати 1-100 g Hg/t 30 g Hg/t

Употребен
концентрат,
t/г 0 Kg Hg/г

1.07 0.05 0.025 0.925 0.05 0.03 0.99 0.00 0.00 0.00

15.03 0.05 0.025 0.925 0.75 0.38 13.91 0.00 0.00 0.00

Топилница без
филтри  или само
грубо пречистување,
суво задржување на
цврсти честички 0 Kg Hg/г 0.9 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници 
со влажно
пречистување 
на гас 0 Kg Hg/г 0.49 0.02 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници 
со влажно
пречистување на 
гас и постројка за
киселини Kg Hg/г 0.1 0.02 0.42 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници 
со влажно
пречистување на
гас и постројка за
киселини и
специфичен 
филтер за Hg Kg Hg/г 0.02 0.02 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.13 0.56 20.88 0.00 0.00 0.00

22.57 Kg Hg/г 0.05 0.025 0.925 1.13 0.56 20.88 0.00 0.00 0.00

Топилница без
филтри  или само
грубо пречистување,
суво задржување на
цврсти честички Kg Hg/г 0.9 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници
со влажно
пречистување
на  гас Kg Hg/г 0.49 0.02 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници
со влажно
пречистување на
гас и постројка
за киселини Kg Hg/г 0.1 0.02 0.42 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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5.2.9
Primary ferrous metal
production д 0.05

g Hg/t pig iron
produced 0.05

g Hg/t pig iron
produced

Произведено
сурово
железо, t/г 0 Kg Hg/г

/Production of ferro-
nickel g Hg/t 0.0387 g Hg/t ore 1,560,186

Употребена
руда, t/г 60.38 Kg Hg/г

5.3

Категорија на извор:
Производство на други
минерали и материјали
со примеси на жива

5.3.1
Производство на
цемент д Kg Hg/г

/без ко-инценерирање
на отпад 0.004 - 0.5

g Hg/ t
произведен
цемент 0.158

g Hg/ t
произведен
цемент 762,161

Произведен
цемент, t/г 120.42

Топилници
со влажно
пречистување на
гас и постројка
за киселини и
специфичен
филтер за Hg Kg Hg/г 0.02 0.02 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kg Hg/г 0.95 0.05 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74

Топилница без
филтри  или само
грубо пречистување,
суво задржување на
цврсти честички 60.38 Kg Hg/г 0.905 0.095 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74

Топилници 
со влажно
пречистување
на  гас Kg Hg/г 0.49 0.02 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници
со влажно
пречистување на
гас и постројка за
киселини Kg Hg/г 0.1 0.02 0.42 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Топилници
со влажно
пречистување
на гас и постројка
за киселини и
специфичен
филтер за Hg Kg Hg/г 0.02 0.02 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Производство на
цемент 116.61 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00

Без филтри Kg Hg/г 0.8 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Без филтри и без
рециклирање на
правот Kg Hg/г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Едноставна
контрола на
честички
(ESP / PS / FF) Kg Hg/г 0.6 0.2 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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5.3.3
Production of lime and
light weight aggregates д Kg Hg/y

Производство на вар ? 0.005
g Hg/ t
варовник 7,493 Варовник, t/г 0.04 Kg Hg/y

5.5

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

5.5.1 Термометри со жива д

/Употреба+отстранувањ
е: Kg Hg/г

Медицински
термометри 0.5-1.5 g Hg/парче 1 g Hg/парче 25,651 парче/г 25.65 Kg Hg/г

Термометри за мерење
на  температурата на
амбиентниот воздух 2-5 g Hg/парче 3.5 g Hg/парче 3,273 парче/г 11 Kg Hg/г

Индустриски и
специјални термометри 5-200 g Hg/парче 103 g Hg/парче 655 парче/г 67 Kg Hg/г

Други стаклени живини
термометри вклучувајќи
ги и лабораториските 1-40 g Hg/парче 20.5 g Hg/парче 2,619 парче/г 54 Kg Hg/г

Оптимизирана
контрола на
честички(FF+SNCR /
FF+WS / ESP+FGD /
оптимизиран FF) Kg Hg/г 0.6 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ефикасна контрола
на Hg (FF+DS /
ESP+DS / ESP+WS /
ESP+SNCR) Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Многу ефикасна
контрола на
Hg(wFGD+ACI /
FF+скрубер+SNCR) Kg Hg/г 0.04 0.5 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

0.04 Kg Hg/г 0.8 0.2 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

15.82 47.47 0.00 0.00 94.93 0.00

/Употреба+отстранув
ање:

(a1) Без одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 158.22 Kg Hg/г 0.1 0.3 0.6 15.82 47.47 0.00 0.00 94.93 0.00

(a2) Без одвоено
собирање.
Неформално
управување со отпад Kg Hg/г 0.2 0.3 0.2 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(a3)Одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад Kg Hg/г 0.1 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 



5.5.2

Електрични
прекинувачи и релеи
со жива д

/Употреба+
отстранување: 0,004-0,07 gHg/(г*жител) 0.037 gHg/(г*жител) 2,064,032 Жители 76 Kg Hg/г

Подесување спрема
стапката на
електрификација 100

Процент на
популацијата
со пристап до
електрична
енергија

5.5.3 Светилки со жива д

/Употреба+
отстранување: Kg Hg/г

Цевчести
флуоросцентни
светилки (со два краја) 10 - 40 mg Hg/парче 25 mg Hg/парче 396,682 Парчиња/г 9.92 Kg Hg/г

Компактни
флуоросцентни
светилки (со еден крај) 5 - 15 mg Hg/парче 10 mg Hg/парче 609,211 Парчиња/г 6.09 Kg Hg/г

Живини/натриумови
светилки под притисок 30 mg Hg/парче 25 mg Hg/парче 114,756 Парчиња/г 2.87 Kg Hg/г

10 - 30 mg Hg/парче mg Hg/парче Парчиња/г Kg Hg/г

Ултравиолетови и
инфрацрвени светилки 5 - 25 mg Hg/парче 15 mg Hg/парче 4,021 Парчиња/г 0.06 Kg Hg/г

Метал-халогени
светилки 25 mg Hg/парче 25 mg Hg/парче 2,942 Парчиња/г 0.07 Kg Hg/г

7.64 0.00 7.64 0.00 61.10 0.00

/Употреба+
отстранување:

(a1) Без одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 76.37 0.1 0.1 0.8 7.64 0.00 7.64 0.00 61.10 0.00

(a2) Без одвоено
собирање.
Неформално
управување со отпад 0.3 0.4 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(a3)Одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 0.1 0.1 0.4 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.95 0.00 0.00 0.00 18.06 0.00

/Употреба+
отстранување:

(a1) Без одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 19.01 0.05 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 18.06 0.00

(a2) Без одвоено
собирање.
Неформално
управување со отпад 0.3 0.3 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(a3)Одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 0.05 0.8 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 0.00

/Употреба+
отстранување:

(a1) Без одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 19.32 1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 0.00

(a2) Без одвоено
собирање.
Неформално
управување со отпад 0.25 0.25 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(a3)Одвоено
собирање.
Контролирано
ракување со отпад 0.6 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.4 Batteries with mercury д

/Употреба+
отстранување: Kg Hg/г

Живин оксид
(сите големини), уште
наречени и
жива-цинк ќелии 320

kg Hg/t
батерии 320

kg Hg/t
батерии Батерии, t/г 0.00 Kg Hg/г

Цинк-воздушни ќелии 12
kg Hg/t
батерии 12

kg Hg/t
батерии 0.087 Батерии, t/г 1.04 Kg Hg/г

Алкални копчести ќелии 5
kg Hg/t
батерии 5

kg Hg/t
батерии 3.656 Батерии, t/г 18.28 Kg Hg/г

Сребро-оксидни
копчести ќелии 4

kg Hg/t
батерии 4

kg Hg/t
батерии 0.000001 Батерии, t/г

0.0000
04 Kg Hg/г

Алкални, освен
копчести 0.25

kg Hg/t
батерии

0.0000
25

kg Hg/t
батерии 19.643 Батерии, t/г 0.0005 Kg Hg/г

Неалкални копчести
ќелии

kg Hg/t
батерии

0.0000
25

kg Hg/t
батерии 10.017 Батерии, t/г 0.0003 Kg Hg/г

Неалкални, освен
копчести

kg Hg/t
батерии

0.0000
25

kg Hg/t
батерии 2.612 Батерии, t/г 0.0001 Kg Hg/г

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 

5.6

Категорија на извор:
Друга намерна
употреба во
производи/процеси

5.6.1
Забни пломби со
живин амалгам  (b д

/Подготовка на пломби
кај стоматолошките
клиники (уделот на
живата употребена за
амалгамски пломби) 0.05-0.2

g Hg/
(г*жител) 0.2

g Hg/
(г*жител) 6.24

Увезена Hg
(kg/г) 6.24 Kg Hg/г

Подесување спрема густината на
стоматолози (употреба на висок
стандардизиран влезен фактор):

0.8291
90791

Стоматолози на
1000 жи те ли,
земја(Ви ди го
Ре   ферентниот
извештај)

0.82919079
1

Стоматолози на
1000 жители,
референтна
земја(стандард
на: DK. Не
менувај)

/Употреба - 
од пломби во устата
(ослободувања од
употребената жива за
пломби од пред 5-10
години) 60

μg/
(ден*жител) 2,064,032 45.20 Kg Hg/г

0.12 87.01 10.92 8.19 11.67

Подготовка на
пломби кај
стоматолошките
клиники (внесот е
употребената Hg за
амалгамски пломби) 6.24 Kg Hg/г 0.02 0.14 0.12 0.12 0.12 0.87 0.00 0.00 0.75

Употреба (внесот е
Hg употребена за
пломби од пред
5-15 (a) 45.20 Kg Hg/г 1 0.00 45.20 0.00 0.00 0.00
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Отстранување
(внесот е Hg
употребена за
пломби од пред
10-20 години (a)

- Во земји каде
повеќето од
стоматолошките
клиники се
опремени со високо
ефикасни
амалгамски филтри
(95% стапка на
задржување) Kg Hg/г 0.02 0.06 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-  Во земји каде
повеќето од
стоматолошки
клиники се
опремени со
стоматолошки
столови само со
филтри 81.88 Kg Hg/г 0.5 0.13 0.1 0.13 0.13 0.00 40.94 10.92 8.19 10.92 10.92

1.03 3.10 0.00 0.00 6.19 0.00

/Употреба+
отстранување: Kg Hg/г 1.03 3.10 0.00 0.00 6.19 0.00

Kg Hg/г 0.33 0.34 0.33 98.97 0.00 101.97 0.00 98.97 0.00

297.57 98.20 0.00 101.17 0.00 98.20 0.00

2.34 0.77 0.00 0.80 0.00 0.77 0.00

/Отстранување
(ослободувања од
употребената жива за
пломби од пред 10-20
години) 0.8 g Hg/пломба 102,345 81.88 Kg Hg/г

5.6.2
Манометри и мерачи 
со жива д
Употреба
+отстранување на други
манометри ниво 1
стандардни за целата
група) 0.005 g Hg/г*жител 0.005 g Hg/г*жител 2,064,032 Жители 10.32 Kg Hg/г

Подесување 
спрема стапката на
електрификација 100

Процент на 
популацијата 
со пристап
до електрична
енергија(Види
го Референт-
ниот извештај)

5.7

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

5.7.2

Производство на
рециклирани црни
метали (железо и
челик) д 0,24-1,8

g Hg/t
рециклиран
челик 1.02

g Hg/t
рециклиран
челик

Рециклиран
челик, t/г Kg Hg/г

МАКСТИЛ 291,737 297.57

ЖЕЛЕЗНИК 2,297 2.34

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Без опрема за 
редукција на емисии 7.49 Kg Hg/г 1 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PM редукција,
едноставен ESP, или
слично Kg Hg/г 0.9 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Контрола на кисели
гасови со варовник
(или сличен
абсорбент на
кисели  гасо ви) и
 пос  ле   дователно
високо ефикасен  
FF или ESP PM
редукција Kg Hg/г 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Абсорбент специфи-
чен за жива и после-
дователен FF Kg Hg/г 0.1 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

375.24 Kg Hg/г 1 375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.16 1 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

777.15 Kg Hg/г 0.01 0.0001 0.99 7.77 0.08 769.30 0.00 0.00 0.00

3,187 Kg Hg/г 0.1 0.1 0.8 318.68 318.68 2,549.42 - - -

5.8
Категорија на извор:
Спалување на отпад

5.8.3
Спалување на
медицински отпад д

8-40
g Hg/t
согорен отпад 7.51

g Hg/t
согорен отпад

Согорен
отпад, t/г Kg Hg/г

ДРИСЛА 694 5.21

ЕКОКЛУБ 304 2.28

5.8.5

Неконтролирано
согорување на отпад
(согорување на отпад
на отворено во депонии
и неформално) д 1-10

g Hg/t
согорен отпад 5

g Hg/t
согорен отпад 75,048

Согорен
отпад, t/г 375.24 Kg Hg/г

Дрво (шумски пожари) 0.007-0.07
g Hg/t
(сува тежина) 0.03

g Hg/t
(сува тежина) 5,379

Биомаса, t
(сува
тежина)/г 0.16

5.9

Категорија на извор:
Депонирање на отпад и
пречистување на от-
падните води

5.9.1
Санитарни
депонии/одлагања  (a д 1-10 g Hg/t отпад 5 g Hg/t отпад 155,429

Депониран
отпад, t/г 777.15 Kg Hg/г

5.9.4
Диви депонии на кому-
нален отпад (b д 1-10 g Hg/t отпад 5 g Hg/t отпад 637,356

Депониран
отпад, t/г 3,187 Kg Hg/г

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 
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0.00 530.95 1.02 0.00 36.61 24.66

Без третман,
директно испуштање
од канализација 468.67 Kg Hg/г 1 0.00 468.67 0.00 0.00 0.00 0.00

Само механички
третман 0.00 Kg Hg/г 0.9 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Механички и
биолошки третман;
без апликација
на тињата 119.49 Kg Hg/г 0.5 0.3 0.2 0.00 59.75 0.00 0.00 35.85 23.90

Механички и
биолошки третман;
40% од тињата се 
аплицира 5.08 Kg Hg/г 0.5 0.2 0.15 0.15 0.00 2.54 1.02 0.00 0.76 0.76

48.02 Kg Hg/г 1 0.00 0.00 48.02 - 0.00 0.00

5.9.5

Системи за отпадни
води и нивно 
пречистување д

0.5-10
mg Hg/m3

отпадни води 5.25
mg Hg/m3

отпадни води 89,270,000
Отпадни 
води, m3/г 468.67 Kg Hg/г

0.00

22,760,000 119.49

967,524 5.08

5.10

Категорија на извор:
Крематориуми и
гробишта

5.10.2 Гробишта д 1-4 g Hg/труп 2.5 g Hg/труп 19,208
Погребани
тела/г 48.02 Kg Hg/г

К Пот-К Категорија на
извор/фаза

Постои
?

(д/н/?)

Стандарди -
зиран влезен

фактор
Единица Влезен

фактор Единица Стапка на
активност Единица

Прес -
ме тан

внес на
Hg 

Единица

Излезни фактори на распределба Пресметан излез на Hg, kg/г

Излезно сценарио
(каде релевантно)

Внес на
Hg Единица Воздух Вода Почва Про -

дукти

Комуна
лен

отпад

Сек торски
специ фично

пречисту -
вање/

одлагање 

Воздух Вода Почва Про -
дукти

Кому -
нален
отпад

Секторски
специфично

пречисту -
вање/

одлагање 

APC Контрола на загадувањето на воздухот  

ESP Електростатски преципитатор   

PS Скрубер на честички 

CYC Циклони   

FF Вреќести филтри  

PM Филтер за цврсти честички   

SDA Апсорбер со сушење со распрснување    

wFGD Мокра десулфуризација на отпадни гасови   

FGD Десулфуризација на отпадни гасови   

SCR Селективна каталитичка редукција   

SNCR Селективна некаталитичка редукција   

WS Мокар скрубер   
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