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Впвед 

Прпблемите сп згплемените нивпа на бушава и загаденпст на впздухпт какп пратешки елемент 

на индустријата се ппмалку се тплерираат, какп пд страна на јавнпста така и пд регулатприте, 

пднпснп надлежните државни институции. Реакциите и се ппгплемипт притиспк пд јавнпста пд 

една страна, какп и се ппстрпгите закпнски регулативи пд друга страна, наметнуваат нпви 

нашини на дејствуваое за индустриските капацитети, а ппсебнп кај рударската индустрија, кпја 

пп свпјата прирпда е екстремнп динамишна и леснп вппшлива. 

Вп нащата држава пвие прпблеми се ппсебнп изразени сп пглед на фактпт щтп сп 

приближуваоетп на земјата кпн еврппската унија забрзанп се дпнесуваат нпви закпнски 

регулативи вп пваа сфера кпи наметнуваат се ппстрпги нпрми, вклушувајќи ги тука нпвипт закпн 

за живптна средина, закпнпт за квалитет на амбиентнипт впздух и закпнпт за бушава. 

Забрзанптп темпп на впведуваое на нпви регулативи наметнува пптреба пд ппдеталнп 

следеое на прпмените, какп би се пвпзмпжилп ппцелпснп успгласуваое на функципнираоетп 

на индустриските пбјекти вп склад сп нпвите прпписи. 

Вп прпдплжение ќе бидат генералнп пбразлпжени закпнските прпписи за бушава и квалитет на 

амбиенталнипт впздух, пред се пд аспект на пбврските кпи пвие акти ги наметнуват врз 

индустриските капацитети пд сферата на рудраствптп. Дппплнителнп ќе бидат накраткп 

елабприрани нашините на мереое и кпнтрпла на бушавата и параметрите на амбиенталнипт 

впздух, какп и мпжните мерки и технплпгии за редукција на истите. 

Закпнска регулатива 

Вп ппследниве некплку гпдини, а какп резултат на активнпстите за приближуваое на Р. 

Македпнија кпн ЕУ, направени се знашителни измени вп закпнската регулатива сп цел 

максималнп успгласуваое на дпмащните сп еврппските прпписи.  Вп рамките на пвие 

активнпсти дпнесени се и Закпнпт за живптна средина (Службен весник на Р.М. бр.30, 2005)  

какп пснпвна правна рамка вп пваа сфера, Закпнпт за квалитет на амбиентен впздух (Службен 

весник на Р.М. бр.67, 2004), какп и Закпнпт за защтита пд бушава вп живптната средина 

(Службен весник на Р.М. бр.79, 2007). 

Закпнпт за живптна средина е пснпвна закпнска рамка вп кпја се регулираат ппедините 

аспекти на живптната средина, а пд аспект на рударската индустрија пд ппсебна важнпст се 

делпвите пд закпнпт вп кпи се дефинирани:  

- правата и пбврските на кприсниците на прирпдните бпгатства (щтп ги вклушува 

практишнп сите рударски кпмпании),  

- услпвите и нашинипт на дпбиваое кпнцесии за геплпщките истражуваоа и 

експлптацијата на минерални сурпвини, 



- услпвите и нашинпт за дпбиваое на Интергирани Екплпщки Дпзвпли 

Сп Закпнпт за квалитет на амбиентнипт впздух, се уредуваат мерките за избегнуваое, 

спрешуваое или намалуваое на щтетните ефекти пд загадуваоетп на амбиентнипт впздух врз 

шпвекпвптп здравје, какп и за живптната средина какп целина. Сп пвпј закпн и сппдветните 

ппдзакпнски акти се утврдени гранишните вреднпсти за квалитет на амбиентнипт впздух и 

прагпви на алармираое, гранишни вреднпсти за емисии , рпкпви за ппстигнуваое гранишни 

вреднпсти и маргини на тплеранција.  Мпра да се сппмене дека сп пвпј закпн не е ппфатенп 

загадуваоетп на впздухпт на рабптните места.  

Вп закпнпт и ппдзакпнските акти се специфицирани видпвите на загадувашките супстанци, какп 

и нашинпт и  услпвите на нивната кпнтрпла, пднпснп мереоа и раппртираое на резултатите. 

Инструменталните метпди (техниките и инструментите) за мереоа на кпнцентрациите на 

ппедините супстанци регулирани сп пвпј закпн се деталнп се прппищани сп ИСО стандарите, 

кпи ппдеталнп ќе бидат ппищани ппдплу вп текстпт.  

Сп пглед на спецификите на рударската индустрија, какп дпминантна загадувашка супстанца 

најшестп се јавуваат цврстите шестишки, пднпснп екстремнп интензивните емисии на пращина 

(Види табела 1).  

Табела 1. Гранични вреднпсти, рпкпви за ппстигнуваое  и маргини за тплеранција за нивпата на 

кпнцентрации на суспеднирани честички сп гплемина ппмала пд 10 µm(PM10); 

 Перипд за 
пресметуваое на 
прпсекпт 

Гранишна вреднпст Маргина на 
тплеранција 

Датум дп кпга треба 
да се ппстигне 
гранишната вреднпст 

ФАЗА 1 

24 –шаспвна 
гранишна вреднпст 
за защтита на 
шпвекпвптп здравје 

24 шаса 50 µg/m
3
 PM10  

Оваа вреднпст не 
смее да биде 
надмината ппвеќе 
пд 35 пати вп текпт 
на една календарска 
гпдина 

25 µg/m
3
 PM10 (50%) 

при денпт на 
птппшнуваое на 
примената на пваа 
уредба, сп 
намалуваое натаму 
на секпи 12 месеци 
вп еднакви 
прпценти се дп 
ппстигнуваое на 0% 
на 1 јануари 2012 
гпдина. 

1-ви Јануари 2012 
гпдина 

Гпдищна гранишна 
вреднпст за защтита 
на шпвекпвптп 
здравје 

Каледнарска гпдина 40 µg/m
3
 PM10  

 
20 µg/m

3
 PM10 (50%) 

при денпт на 
птппшнуваое на 
примената на пваа 
уредба, сп 
намалуваое натаму 
на секпи 12 месеци 
вп еднакви 
прпценти се дп 
ппстигнуваое на 0% 
на 1 јануари 2012 
гпдина. 

1-ви Јануари 2012 
гпдина 

 Извпр: Уредба за гранични вреднпсти за нивпа и видпви на загадувачки супстанци вп 

амбиентнипт впздух и прагпви на алармираое, рпкпви за ппстигнуваое на 

граничните вреднпсти, маргини на тплеранција за граничните вреднпсти, целни 

вреднпсти и дплгпрпчни цели  



Секакп, псвен нивпата на кпнцентрација на цврсти шестики, неппхпднп е да се пратат и другите 

закпнски регулирани параметери, какп SO2, NO2 и NOx, PM10, Pb, бензен и пзпн (O3),  а пред се 

емисиите на кпнтаминантите кпи се ппврзани сп издувните гаспви пд ппремата ппгпнувана сп 

дизел мптпри, а кпја маспвнп се применува вп решиси сите рударски пбјекти. 

Ппкрај кпнтрплата на квалитетпт на амбиентнипт впздух, пд пспбенп знашеое е следеоетп и 

на бушавата кпја ппкрај згплемените емисии на  аерп-кпнтаминанти, вп гплема  е 

карактеристишна за рударската индустрија, каде најгплем дел пд активнпстите се пдвиваат на 

птвпрен прпстпр. Закпнпт за защтита пд бушава вп живптната средина ја регулира бушавата вп 

живптната средина на кпја щтп лудетп се излпжени, а кпја е резултат на бушавата предизвикана 

пд превпзни средства вп патнипт, железнишкипт, впздущнипт и впднипт сппбраќај, бушава щтп 

се спздава вп спседствптп и вп птвпренипт прпстпр, какп и бушава вп птвпренипт прпстпр 

предизвикана пд инсталации и индустриски ппстрпјки, вклушувајќи ги тука сите стппански 

дејнпсти. Од пвпј закпн е исклушена бушавата кпја е предизвикана пд самптп излпженп лице, 

на рабптнп местп и вп рабптна средина,какп и бушавата кпја се јавува вп внатрещнпста на 

превпзните средства.  

За избегнуваое, спрешуваое или намалуваое на щтетните ефекти врз шпвекпвптп здравје и врз 

живптната средина, вп ппсебен правилник (уредба) треба да се прппищаат гранишните 

вреднпсти на нивп на бушава кпи се задплжителни за пгранишуваое на нивпата на сите извпри 

на бушава, вклушувајќи ги временскипт перипд и местппплпжбата на извпрпт (ваквипт 

правилник е вп фаза на изгптвуваое).  Спгласнп пвпј закпн птценуваоетп на бушавата се врщи 

преку; индикатпри за бушава или пценуваоетп на щтетните ефекти; 

Какп пснпвни индикатпри за бушава се дефинирани т.н. кпмппзитни дневни (Ldnv) и нпќни 

индикатпри (Ln) кпи се дпбиваат сп мереоа или сп пресметнуваое, а зависнп пд услпвите и 

намените на мереоата, мпже да се кпристат и дппплнителни индикатпри какп Leq какп 

прпсешнп нивп на звук за даден перипд (најмалку 30 минути), L90 какп нивп на звук кпе 

измеренипт сигнал гп надминува 90 % пд перипдпт на мереое (или рефрентнп нивп- 

background бушава) и L10 какп нивп на звук кпе гп надминува измеренипт сигнал 10 % пд 

перипдпт на мереое, или максималнп нивп на звук.  

Штетните ефекти пд бушавата врз здравјетп на лудетп се пценуваат сп ппмпщ на пднпспт дпза-

ефект. Однпсите дпза - ефект се ппределуваат какп пднпс меду Ldvn и впзнемиренпста и пднпс 

меду Ln и нарущенпста на спнпт. Метпдите на пценуваое на щтетни ефекти пд бушавата врз 

здравјетп на лудетп истп така треба да бидат прппищани вп ппсебен правилник кпи е вп вфаза 

на изгптвуваое. Прпценката на щтетните ефекти врз здравјетп на излпженптп население на 

згплеменп нивп на бушава ја врщат надлежите здравствени устанпви. 

 

 

 

 



Мпнитпринг 

Квалитетна и целпсна кпнтрпла на нивпата на кпнцентрација на ппедините аерп-кпнтаминанти 

и бушавата мпже да се ппстигне исклушивп сп нивен сппдветен мнптпринг. Истпвременп, 

мереоата и мпнитпрингпт представуваат закпнска пбврска, какп за регулатпрпт (државните 

пргани) така и за пператприте на инсталции кпи емитираат загадувашки супстанци и бушава вп 

впздухпт.  Мпнитпрингпт се врщи исклушивп спгласнп услпвите и нашините дадени вп 

претхпднп сппменатите закпнски акти, пд страна на акредитирани институции или фирми кпи 

ги испплнуваат услпвите наведени вп закпнпт и кпи ја ппседуваат пптребната ппрема за 

мпнитпринг.   

Прпграмите за мпнитпринг се дизајнират сппдвтенп на специфишните услпви (лпкација, 

прпцеси кпи се пдвиваат, извпри и видпви на емисии и.т.н.) какп и наменљта пднпснп целите 

кпи треба да се ппстигнат сп мпнитпрингпт.  

Квалитетнипт мпнитпринг, псвен закпнска пбрска, истпвременп представува пснпва за 

планираое и имплементација на билп какви мерки за редукција на емисиите, ппради щтп и 

треба да биде редпвна пракса за сите инсталации, а ппсебнп за рударските пбјекти кпи се 

карактеристишни пп згплемените фугитивни емисии на пращина и бушава.  

Какп щтп беще ппгпре сппменаптп, мпнитпринг прпграмите се дизајнираат зависнп пд 

услпвите и намената, иакп за мпнитпринг на загадувашки супстанци вп амбиентнипт впздух 

какп и бушавата, мерните тпшки се бираат вп зпната на рецептприте (блиските населени зпни, 

јавни или приватни пбјекти...) и/или пп периметарпт на инсталцијата (кпппт, ппстрпјките за 

прпцесираое...). Исклушпк пд пваа правилп се мереоата на интезитптпт на бушава пд ппедини 

извпри кпи се врщат на сппдвтенп растпјание пд извприте. Ппстапка на мереое и 

растпјанијата на кпи се мери интензитетпт на бушава пд разлишни извпри се прппищани вп 

сппдветните стандарди и директиви на ЕУ (за рударската и градежна механизација тпа е 

DIRECTIVE 2000/14/EC).  

Техниките и метпдите на мереоа деталнп се дефинирани сп ппсебни стандарди и преппраки. 

Вп Република Македпнија најщирпкп применувани се преппраките дефинирани вп 

сппдветните ИСО стандарди (види табела 2). 

Табела 2. Референтни метпди за мереое на загадувачки супстанци вп амбнетнипт впздух 

Супстанца Метпд на мереое 

SO2 ISO10498:2004 Chemiluminiscence Method  (Електрпхемиски сензпр) 

NO2 NOx ISO7996:1985 Chemiluminiscence Method (Електрпхемиски сензпр) 

PM 10 Impactor or cyclone sampling head (from 1 to 3 m3/h) 

CO ISO 4224:2000 Spectrometric Infrared Method (Инфрацрвен сензпр) 

O3 ISO 10313 Chemiluminescence Method 

Pb 
Impactor or cyclone sampling 

head (from 1 to 3 m3/h) + ISP analiza za Pb 

 

 

 



Инструментите кпи се примeнуваат за пваа намена мпра вп целпст да ги задпвплат пвие 

стандарди, пднпснп да бидат базирани на метпдите преппрашани сп сппдветните ИСО 

стандарди (сл. 1.). Истптп се пднесува и за нашинпт на мереое и утврдуваое на резултатите   

пд мереоата. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а)     б)    в) 

сл.1 а) Децибел метар; б) Пумпа сп семплер за вкупна и PM10 прашина;  в) Мулти -детектпр за гаспви  

Наместп заклучпк 

Се ппстрпгите закпнски регулативи, какп и ппгплемипт пристиспк пд јавнпста ја наметнуваат 

пптребата пд ппстпјанп следеое и прилагпдуваое кпн закпнските прпписи. Сп цел да се 

минимизираат трпщпците а максимизраат ефектите, неппхпднп е кај инсталациите - извпри на 

емисии вп впздухпт, да се имплеменитраат спдветни прпграми за мпнитпринг кпи ќе 

пвпзмпжат увид вп спстпјбите, какп и планираое и имплементација на сппдветни мерки за 

намалуваое на емисиите и успгласуваое сп закпнските прпписи.  

Секакп, мпра да се има вп предвид дека дпсегащните искустава сп сигурнпст укажуваат на 

фактпт дека превенцијата е најекпнпмишнп и најефикаснп рещение, па пттука примената на 

спвремени прпцесни технплпгии кпи ги минимизираат емисиите, какп и ппрема кпја ги 

задпвплува стандардите (какп за емисија на загадувашки супстанци, така и на бушава) е 

императив за успещнп и екплпщки прифатливп фунцкипнираое, дури и на рударската 

индустрија, кпја дп скпрп имаще исклушив имич на загадувашка индустрија. 
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6. DIRECTIVE 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the 
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