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ВОВЕД 

Доброто здравје на населението зависи од континуираната стабилност и 
функционирање на еколошките системи во биосферата, честопати 
споменувани како системи кои го поддржуваат животот. Ние долги години 
наназад ја игнорираме оваа поврзаност на наша штета, во услови кога 
човечкиот вид станува се пооддалечен од природата. 

Климата, како составен дел од комплексните процеси кои го поддржуваат 
животот, се наоѓа под притисок заради влијанието на економските активности 
на човечкиот фактор. Преку емисиите на стакленички гасови во атмосферата, 
човекот, почна да го засилува ефектот на стаклена градина на Земјата. 
Климатските промени кои ги чувствуваме денес, влијаат врз основните потреби 
на човекот за здрав живот: чист воздух, безбедна вода, здрава храна и 
соодветно засолниште. 

Концептот на зелена економија, како политика за одржлив развој, ја 
нагласува врската помеѓу добросостојбата на човекот, преку ублажување на 
влијанието на климатските промени во интерес на јавното здравје и 
намалувањето на сиромаштијата во општеството, преку креирање на зелени 
работни места. Националните и локалните економски политики треба да 
понудат одржливи решенија кои ќе ја гарантираат безбедноста на здравјето, 
благосостојбата на луѓето, заштитата на животната средина и климата. 

Еколошките активисти и политичарите кои ја поддржуваат зелената 
идеологија го препознаваат потенцијалот на зелената економија како концепт 
кој ќе ја забрза трансформацијата кон одржлив развој во нашата земја. Затоа, 
преку анализа на политичките, економските и социјалните аспекти, како и 
состојбите во животната средина, ги креираат своите заложби за издвојување 
на зелената економија како приоритет во периодот што следи по корона 
кризата. 

Брошурата дава краток аналитички осврт на зелениот економски 
потенцијал во Македонија. Економските сектори кои се предмет на анализа се 
избрани поради нивното влијание врз климатските промени преку емисијата на 
стакленички гасови (GHG). Понатаму, прикажани се податоци за потенцијалот 
за отворање на зелени работни места на национално ниво, кои можат да 
придонесат за намалување на сиромаштијата во земјата. Анализата завршува 
со препораки и насоки кои треба да овозможат транзиција кон одржлив развој 
во земјата. 

 



 
 

2 
 

1. Анализа на потенцијалот за трансформација кон зелена економија 

1.1. Енергетски сектор 

Македонија зависи од увоз на повеќе од 40% од вкупните потреби за 
електрична енергија. Производството на енергија се врши со исклучително 
нечиста технологија, која користи нискокалоричен јаглен.  

Енергетскиот сектор учествува со околу 70% во вкупните емисии на 
стакленички гасови, преку емисии од согорување на горивото во енергетските 
трансформации, транспортни, индустриски, станбени, комерцијални и 
земјоделски подсектори, како и фугитивни емисии (од рудници).  

Во вкупното производство на електрична енергија (2,06 GW), јагленот 
учествува со 48%, хидроенергијата со 34%, комбинираното производство на 
топлина и струја од природен гас со 15% и 3% отпаѓаат на други обновливи 
извори на енергија.  

Слика 1. Бруто-примарно производство по видови енергенси, во 000 toe 

 
Учеството на електричната енергија од обновливи извори во бруто-

производството и бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија низ 
годините е променливо и зависи од застапеноста на хидроенергијата, што е во 
корелација со хидролошките услови, како и од нови инвестициите во енергија 
од сонце и ветер, но генерално забележува тренд на пораст. 

Слика 2. Учество на eлектричната енергија од обновливи извори во бруто-
производството и во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија (%)  
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1.2. Зелени градби 

Зелените градби преку својот дизајн и функција промовираат минимално 
влијание на градбите врз животната средина преку редуцирање на енергетската 
потрошувачка, потрошувачката на вода, како и намалување на трошоците за 
одржување. Дополнително, обезбедуваат подобрување на квалитетот на живот и 
продуктивноста на човекот додека престојува во затворен простор бидејќи 
средината во која живееме и работиме има важна улога и за нашето здравје.  

Слика 3. Основни придобивки од зелените градби 

 

Во нашата земја постојат успешни примери за воведување на енергетска 
ефикасност во јавните објекти и објектите за колективно домување кај кои е 
зголемена енергетската ефикасност преку подобрување на топлинската 
изолација на надворешните ѕидови со реконструкција на фасадата и покривот, 
менување на прозорците и надворешните врати и замена на неефикасното 
осветлување со штедливи модели. Иако не во голема мера, постојат 
инвестиции во зелени градби и кај индивидуалните куќи.  

Со воведување на еколошката ознака за туристичко сместување во 2009 
година се стимулирааа туристичките капацитети за имплементација на мерките 
за енергетска ефикасност, заштеда на вода и соодветно управување со 
отпадот. За жал, во Македонија до сега не е издадена ниту една еколошка 
ознака. Оваа мерка во иднина треба да се промовира. 

Животна средина 

•  Намалена емисија на јаглероден диоксид во животната средина, 

•  Намалена емисија на загадувачки материи во животната средина, 

•  Намалено создавање на отпад и повеќекратна употреба на отпадот, 

•  Употреба на природни, рециклирани или локални материјали за градба.  

Економија 

•  Пониски трошоци при инвестиција во зелени градби, 

•  Пониски годишни трошоци за енергија и вода, 

•  Пониски трошоци за одржување на градбата. 

Социјални 
придобивки 

•  Подобри услови за престој во затворен простор (дневна светлина, подобра 
вентилација на воздухот во затворен простор), 

•  Пријатно чувство и удобност на лицата кои престојуваат во зелената градба, 

•  Здравје (намален ризик од респираторни заболувања, стрес и депресија).  
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1.3. Одржлив транспорт 

Потрошувачката на енергија во секторот транспорт е во подем. Од трите 
поткатегории (патен, железнички и воздушен сообраќај), во финалната 
потрошувачка на енергија најдоминантен е патниот сообраќај, со учество од 
97%. Автомобилите учествуваат со 87% во патничките моторни возила во 
земјата. 

Инвестициите во автомобилскиот сектор во периодот од 2011 – 2015 
година беа драстично зголемени заради дозволениот увоз на стари возила, 
некои од нив постари и од 10 години. Постојната инфраструктура беше 
премала за да го превземе големиот прилив на автомобили, а со големиот број 
на возила, локалните власти или ја обновија или ја проширија постојната патна 
мрежа. Тоа придонесе за поголем сообраќаен метеж, зголемени емисии на 
загадувачки материи во воздухот и намалена употреба на алтернативните 
транспортни модели. Кога негативните последици станаа видливи, беа 
промовирани нови проекти за мотивирање на граѓаните за употреба на 
алтернативни видови на транспорт. 

Со цел да се мотивираат граѓаните за поголема употреба на јавниот 
превоз во градот Скопје беа набавени нови автобуси. Но, и покрај тоа што 
имаше можност да се изберат еколошки прифатливи решенија, се набавија 
автобуси со погон на класични горива, со нова генерација еколошки мотори. 
Минатата година отпочна постапка за набавка на нови 33 автобуси на 
природен гас што ги набавува градот Скопје преку кредит обезбеден од EBRD.  

Со проектот "Скопје велоград 2017" беше предвидена мрежа на 
велосипедски патеки кои ги поврзуваат главните правци во градот Скопје. 
Велосипедската мрежа не е доизградена.  

Слика 4. Проект “Скопје велоград” 

 
Долгогодишниот тренд на миграција од руралните кон урбаните средини 

резултираше со намалување на инвестициите во руралната патна 
инфраструктура кај нас. Исто така, инвестициите во автобускиот и 
железничкиот сектор беа ограничени заради големината на пазарот и 
ограничената побарувачка. Во железничкиот сообраќај, и понатаму, бројот на 
патници е мал, главно заради дотраената инфраструктура, и покрај тоа што 
станува збор за одржлив транспорт со ниски емисии во животната средина. 
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1.4. Управување со води 

Нарушениот квалитет на површинските води во земјата наметнува 
потреба од зајакнување на инспекцискиот надзор врз индустриските 
капацитети кои испуштаат загадени отпадни води. Неодамнешното 
истражување на невладините организации во земјава покажува дека многу мал 
процент од загадувачите се законски гонети, а уште помал број казнети. Во 
последната година е направен исчекор во Инспекторатот на Град Скопје, кој 
воведе поинаков систем на работа, преку секојдневна соработка со граѓаните и 
медиумите. По пријава на граѓани за загадување како последица на 
истекување на отпадните води од индустриските капацитети, во неколку 
наврати инспекторатот спроведе вонреден инспекциски надзор на терен и 
покрена иницијатива за одговорност од загадувачите. 

Во Македонија, само 48% од населението е поврзано со пречистителни 
станици за отпадни води. Иако актуелното законодавство го опфаќа третманот 
на отпадните води, тоа сè уште не е целосно имплементирано во пракса. Во 
последните години се инвестираше во изградба на пречистителни станици во 
Прилеп, Струмица, Кичево и Радовиш, а тековно се реализираат подговителни 
работи за изградба на станица за пречистување на отпадните води од Скопје. 

Околу 99,4% од вкупното население во земјата има пристап до безбедна 
вода за пиење. Помал процент од руралното население има пристап до 
безбедна вода за пиење (98,9%) во споредба со урбаното население (99,8%). 
Сепак, самиот факт дека во XXI век, повеќе од 20.000 жители во земјата 
немаат пристап до вода за пиење, што е ниту биолошки ниту хемиски 
тестирана, е загрижувачки податок. Тоа што поголемиот дел од населението 
без пристап до чиста вода за пиење е концентрирано главно во ретко 
населените рурални населби, не е изговор за недоволната грижа на државата 
да донесе квалитетна вода за пиење во секое домаќинство. 

Поголемиот дел од речните сливови во земјата се соочуваат со 
зголемена просторна и временска варијабилност на водните тела, што 
претставува клучен природен фактор кој го зголемува ризикот од поплави. 

Слика 5. Појава на природни катастрофи во 
Македонија 

Пренасочувањето на инвести-
циите во заштита од ризик од 
поплави, како една од 
најголемите закани меѓу 
останатите природни катастро-
фи на национално ниво, може 
да спречи непотребни расходи 
во другите економски сектори 
кои обично се погодени од 
поплавите, како што се 
здравството, инфраструктурата 
и земјоделството.  

 
Во Македонија е интегриран системот за предупредување од поплави, но 

сеуште не се превземаат мерки за реконструкција на критичните точки во 
услови на поплави ширум земјата. 
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1.5. Управување со отпад 

Секторот oтпад е втор најголем извор на стакленички гасови во 
Македонија. Се проценува дека 90% од емисиите на стакленички гасови во 
секторот отпад се создаваат од депониите, додека преостанатите 10% 
произлегуваат од согорувањето на отпадот. 

Најголемо количество на комунален отпад се создава во Скопскиот 
регион, а најмало во Југоисточниот регион.  

Слика 6. Собран и создаден комунален отпад во 2018 година (t) 

 
Анализата на податоците со создаден и собран комунален отпад 

покажува дека во Вардарскиот и Југозападниот регион се собира само 
половината од вкупно создадениот отпад. 

Според видовите отпад, 85,6% од собраниот отпад е измешан комунален 
отпад, што укажува на ниската пракса за селектирање на отпад од страна на 
домаќинствата кај нас. 

Слика 7. Собран и создаден комунален отпад во 2018 година (t) 

 
Депонирањето на комуналниот цврст отпад е најчесто употребувана 

пракса во постапувањето со отпадот во нашата земја. Отпочнатиот процес на 
затворање на нестандардните депонии треба да се заврши со отворање на 
претоварни станици и регионални санитарни депонии.  

Регионалната депонија во Скопскиот регион, Дрисла, делумно ги 
исполнува стандардите на ЕУ за депонирање на комунален отпад. На 
депонијата функционира инсинератор за согорување на медицински отпад кој 
не ги задоволува стандардите за испуштање на отпадни гасови.  
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На барање на Државниот инспекторат за животна средина во 2017 
година е изречена казна за надминување на граничните вредности и субјектот 
е задолжен да инсталира филтер за пречистување на отпадните гасови. Во тек 
е воспоставување на регионален интегриран систем за управување со отпад во 
Источниот и Севроисточниот плански регион, со што се очекува да отпочне 
затворањето на непрописните депонии и изградбата на регионална санитарна 
депонија во Свети Николе. Во Полошкиот регион се изработува техничка 
документација со помош на Швајцарската Влада, а наскоро ќе започнат 
активности за санација на депонијата Русино. За останатите региони 
(Југозападниот, Пелагонискиот, Вардарскиот и Југоисточниот) во тек е процес 
за обезбедување на финансиски средства. 

Македонија е далеку зад праксата на употреба на отпадот како 
секундарна суровина во развиените земји. Реупотребата и рециклирањето на 
комуналниот отпад или компостирањето на органскиот отпад, сеуште се 
недоволно застапени. 

1.6. Управување со земјиштето 

Користењето на земјиштето се уредува преку изработка на просторни 
планови, кои ја прикажуваат националната стратегија за користење на 
различните намени на земјиште, поставеноста на населбите, јавната 
инфраструктура, како и заштитата на животната средина.  

Согласно постојната пракса во земјата, при изградба на нови содржини 
во просторот не се зема предвид квалитетот на земјиштето кое е предмет на 
урбанизација. Голем дел од висококвалитетните обработливи површини, како 
резултат на урбанизацијата неповратно се запечатуваат, што е спротивно на 
планските определби содржани во просторните планови. На тој начин, 
биопродуктивниот капацитет на земјоделското земјиште останува неискористен 
засекогаш. Климатските промени само дополнително ќе придонесат за 
влошување на состојбите. Политичкиот фокус на прашањата поврзани со 
соодветно управување со земјиштето, во насока на адаптација кон 
претстојните климатски промени, се очекува да се зголеми под притисок на 
социјалниот фактор. 

Неодамнешна анализа за користењето на земјиштето во Македонија 
покажа дека притисокот врз категориите на употребливо земјиште во земјата е 
околу два пати поголем од неговиот биопродуктивен капацитет, што значи дека 
населението во Македонија користи двојно повеќе ресурси, споредбено со 
количината на ресурси која може да се обезбеди од категориите на користено 
земјиште присутни на нашата територија. 

Кај нас е присутен и уште еден специфичен неодржлив тренд на сечење 
на дрва во градските средини, кој е последица на рапидната урбанизација. Не 
ретко, големи области под дрвја во централните градски подрачја се 
претвораат во урбанизирани површини, што доведе до создавање на густи, 
високо урбанизирани области, посебно во Скопје. Сечата на дрвја е присутна и 
во заштитените подрачја и подрачјата кои заради природните вредности се 
предлагаат за заштита.  

Загадувањето на почвата и површинските води околу индустриските 
“жешки” точки, несомнено има големо влијание врз квалитетот на 
земјоделските површини околу овие локалитети, со што се губи можноста за 
искористување на биопродуктивниот потенцијал на овие површини во иднина. 
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Дел од овие локалитети се наоѓаат во близина на областите кои се 
предложени за заштита како природно наследство, заради што влијанието на 
загадувачките материи во почвата и водите врз бидиверзитетот претставува 
предизвик за понатамошни истражувања. 

Во нашата земја посебен предизвик претставува рударството и 
металургијата кои имаат значителен удел во контаминација на почвата. Иако 
немаме ниту еден успешен пример за санација на деградираното земјиште 
околу рудниците кои се идентификувани како еколошки жешки точки, пред 
неколку години се покренаа иницијативи за отворање на уште неколку рудници, 
лоцирани во источниот и југоисточниот регион во земјата. Под притисок на 
јавноста дел од овие иницијативи беа откажани, а на иницијатива на 
политичари кои ја поддржуваат зелената идеологија беше изменет Законот за 
минерални суровини, со што се забрани употреба на цијаници и сулфурна 
киселина во рудниците со површински коп. Во насока на заштита на 
биопродуктивниот потенцијал на постојните категории на користено земјиште, 
чистите технологии, карактеристични за зелената економија, треба да се 
воведат час побрзо.  

1.7.  Производство на храна 

Земјоделскиот сектор во Македонија учествува со околу 7% во вкупната 
емисија на стакленички гасови на национално ниво.  

Со цел да се постигне намалување на емисиите на стакленички гасови 
од земјоделскиот сектор неопходно е да се инвестира во поддршка на 
органското земјоделство. Анализата на површините под органско производство 
во земјата посочува на зголемување на површините под органско производство 
на зеленчук, овошје и индустриски култури. Ако пред десет години се едуцираа 
граѓаните што е органска храна денес има потреба да ги задоволиме потребите 
од континуиран раст на побарувачката.  

Климатските промени ќе се одразат на приносите кај земјоделските 
култури. Во текот на следните 40 години, се очекуваат поизразени разлики во 
фазите на развој на растенијата. Во Југоисточниот регион ќе има најголемо 
зголемување на сумите на активни температури во споредба со другите 
региони, заради што во овој регион последиците од климатските промени се 
очекува да бидат најизразени. Промените во врнежите, одложувањето на 
почетокот на вегетацијата кај културите на пролет, сланата или студените 
периоди во доцна пролет, ќе придонесат за промени на сезоната на 
вегетацијата во некои подрегиони од Југоисточниот регион до 2050 година.   

Со цел да се ублажат влијанијата на климатските промени и да се 
одржат приносите, ќе биде потребна голема количина на вода за навремено и 
соодветно наводнување на културите. Наводнувањето на земјоделските 
површини и денес е слабо и лошо организирано. Малите и фрагментирани 
фарми дополнително ја отежнуваат имплементацијата на мерките за 
адаптација кон климатските промени. Исто така зачестените интензивни 
врнежи и поплавите се очекува да предизвикаат големи штети во 
земјоделскиот сектор. 

Поради голем број на фактори кои го ограничуваат капацитетот за 
адаптација во земјоделскиот сектор, а со тоа и руралното население, како 
доминантна работна сила во овој сектор, се очекува да бидат најранливи на 
климатските промени. 
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1.8. Туризам 

Развојот на секторот туризам во одржливи рамки, може да обезбеди 
економски, социјални и придобивки за животната средина во земјите-домаќини 
и нивните заедници. 

Анализата на податоците за туристи во земјата покажува дека Скопскиот 
и Југозападниот регион се најинтересната туристичка дестинација за 
странските туристи. Околу 75% од вкупните посети на странски туристи се 
концентрирани во овие два региони. 

Слика 8. Странски туристи во Македонија, по региони, по години 

 
Југозападниот регион е најпопуларна туристичка дестинација и за 

домашните туристи. За разлика од странските, домашните туристи се свесни за 
убавините и на источниот, југоисточниот, пелагонискиот и полошкиот регион, и 
ги посетуваат како привлечни туристички дестинации.  

Слика 9. Домашни туристи во Македонија, по региони, по години 

 
Енергетски најинтензивната компонента во туристичката индустрија, со 

забележителен удел во климатските промени е транспортот. Се проценува 
дека туризмот може да учествува со околу 5% во вкупните емисии на 
стакленички гасови (1.302 Мt CO2), кои потекнуваат главно од транспортот во 
туризмот, со удел од околу 75% и туристичките капацитети, со удел од околу 
21% (емисии од употребата на клима уреди и системи за затоплување).  

Традиционалниот масовен туризам, со посета на туристичките објекти 
„сонце-и-песок“ е во стабилен раст. Во следните две децении се очекува 
зголемување на интересот за рурален тризам, еко-туризам и организирани 
посети на локалитети кои изобилуваат со природно и културно наследство. 
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1.9. Дигитална револуција и одржлив развој 

Дигиталната револуција е двигател на општествената трансформација. 
Дигитализацијата постепено прераснува во главен инструмент за решавање на 
предизвиците на одржливиот развој, преку иновативен пристап во креирање на 
синергија помеѓу дигиталната економија и принципите на зелената економија.  

Дигитализацијата треба да биде вгардена во контекст на најголемите 
економски, социјални и еколошки предизвици со кои се соочува нашата земја, 
во услови на комплексна и обемна поврзаност на можностите за одржлив 
развој и заканата по добросостојбата на човекот. 

На глобално ниво повеќе не се поставува прашањето дали градовите 
треба да се дигитализираат и да се претворат во паметни градови, туку кога ќе 
се интензивира примената на паметните урбанистички проекти во градовите. 

2. Потенцијал за зелени работни места, по сектори 

Зелените работни места се достоинствени работни места кои 
придонесуваат за социјална еднаквост и зачувување и унапредување на 
животната средина и климата.  

Од аспект на заштита на животната средина, зелените работни места 
придонесуваат за:  

 ефикасна употреба на ресурсите,  
 намалување на отпадот,   
 намалување на аерозагадувањето,  
 заштита и ревитализација на екосистемите,  
 намалување на емисиите на стакленички гасови,  
 зголемена енергетска ефикасност и 
 адаптирање на последиците од климатските промени. 

Од аспект на „достоинственоста“ и социјалната еднаквост, зелените 
работни места овозможуваат:  

 солиден приход за работникот,  
 безбедност на работното место,  
 социјална заштита за семејствата,  
 личен развој и општествена интеграција,  
 организирање на работниците за учествуво во одлуки кои влијаат на 

нивните животи и  
 еднакви можности и третман за сите. 

Надминувањето на еколошките предизвици со кои сме соочени, ја 
наметнува потребата од воведување на образовни програми за креирање 
вештини и професионални профили, кои се неопходни за олеснување на 
процесот на транзиција кон зелената економија во нашата земја. 

Зелените работни места се присутни во земјоделството, 
градежништвото, алтернативниот туризам, истражувачките дејности, 
управувањето со отпад, одведувањето и пречистувањето на отпадните води, 
контрола на емисиите на загадувачки материи во воздухот итн. Голем 
потенцијал за создавање на зелени работни места има примената на нови 
технологии, како што се производството на фотоволтаични панели, електрични 
возила, турбини на ветер, дигитални технологии, енергетска ефикасност итн. 



 
 

11 
 

Во Вториот двогодишен извештај за климатски промени направена е 
анализа на потенцијалот на зелени работни места во секторите во кои се 
планира спроведување на мерки за ублажување на климатските промени. 
Повеќе од 6.200 домашни зелени работни1 места може да се очекуваат во 2035 
година доколку се реализираат мерките за енергетска ефикасност во градбите 
и нискојаглеродно снабдување со енергија (обновливи извори и гас). 

Слика 10. Домашни зелени работни места 

 
Со примена на енергетска ефикасност (за секторите згради, индустрија и 

транспорт, вклучително и електрификацијата на транспортот) и обновливи 
извори на енергија, во фазата планирање и проектирање ќе се јави потреба од 
инженери, претприемачи, финансиски експерти, а во фазата инсталација на 
технологиите ќе се бараат инсталатери и инженери.  Во оперативната фаза ќе 
се создадат работни места врзани со функционирањето и одржувањето на 
технологијата. 

Мерките за енергетска ефикасност во секторот згради имаат највисок 
потенцијал за создавање на домашни зелени работни места. Активностите се 
поврзани со реновирање на згради, со што ќе се зголеми бројот на работни 
места во градежниот сектор и индустриите за градежни материјали (цемент, 
тули и плочки, изолации, бои и друго). Севкупно, во Македонија, изградбата на 
нови згради по нов стандард за енергетска ефикасност и надградбата на стари 
згради може да отвори преку 4.000 нови работни места до 2035 година. 

Со поинтензивно вградување на топлотни пумпи за загревање на 
домовите, има потенцијал за отворање на зелени работни места во поглед на 
продажба, инсталирање и одржување на пумпите за загревање. До 2035 година 
оваа мерка може да отвори преку 120 нови работни места.  

Работните места поврзани со „поефикасен транспорт“ е тешко да се 
оценат. Овие работни места ќе се создадат во производството на возила, кое 
најверојатно нема да биде во Македонија. Од друга страна, ако започне 
електрификацијата на личните возила, ќе се создадат работни места поврзани 
со полначи и паметни полначи, кои ќе се инсталираат по домовите, деловните 
простори и јавните паркинзи. Но, некои работни места ќе се изгубат, на пример,  
услугата и сервисот на бензинските станици. Работните места поврзани со 
користење на велосипеди, јавен превоз и железница тешко може да се 
проценат. Тие треба да се поврзат со новите инвестиции во алтернативните 
видови на транспорт, како и одржувањето на соодветните технологии.  

                                                            
1 Дополнително околу 14.000 зелени работни места надвор од Македонија. 
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Инвестициите во енергетска ефикасност во индустриите исто така тешко 
може да се проценат затоа што се многу специфични за секоја индустрија и 
секој процес. Најважни зелени работни места во овој сектор ќе бидат 
енергетските контролори и управителите со енергија во согласност со 
стандардот ИСО 50001. 

Делумниот премин на производството на електрична енергија од јаглен 
на гас би создал нови 100 работни места во 2035 година.  

Користењето на повеќе обновливи извори на енергија за производство 
на електрична енергија, особено фотонапонски системи, ветерот, биомасата, 
хидро-системите и постројките кои користат гас од отпадот ќе отворат околу 
540 работни места во 2035 година, главно во секторот со фотонапонски 
системи, кој е прилично интензивен од аспект на потребна работна сила, 
особено ако на крововите се поставуваат мали системи. Воспоставувањето на 
сектор со соларни термални колектори може да отвори 710 работни места во 
2035 година. Поголемата употреба на биогорива во транспортот може да биде 
добар избор во случај биогоривата да се произведуваат локално.  

3. Политики за воведување на концептот за зелена економија  

Зелените политики се насочени кон праведна транзиција кон зелената 
економија и создавање на регенеративна економија која нема да ги стави 
сиромашните и ранливите граѓани во незавидна положба. Транзицијата ќе се 
базира на системски промени и се очекува да понуди излез од климатската 
криза, преку напуштање на долгогодишната пракса во неодржливата 
економија. 

3.1. Енергетски сектор 

Во нашата земја правните лица имаат поддршка за инвестиции во 
фотонапонски централи и мали хидроелектрични централи преку различни 
програми за субвенционирање.  

Домаќинствата исто така имаат можност да добијат поддршка за 
инвестирање во сончеви колектори и печки на пелети како и подобрување на 
енергетската ефикасност на домаќинствата преку различни програми за 
субвенционирање на национално и локално ниво. Сепак, ограничувањето на 
4KW инсталирана моќност од сончеви панели по домаќинство претставува 
пречка за правилно развивање на секторот. Граѓаните треба да имаат можност 
да инсталираат сончеви панели зависно од сопствените потреби.  

Во периодот што следи треба да се воведе систем на енергетски 
кооперативи каде граѓаните ќе бидат инвеститори и произведувачи на 
електрична енергија од различни видови обновливи извори на енергија, со што 
се очекува да се зголеми вкупното учество на обновливите извори на енергија 
во дистрибутивниот систем и ќе се намали потребата за увоз на енергија. 

Приоритети во енергетскиот сектор: 

 Намалување на зависноста од фосилни горива преку интензивно 
инвестирање во обновливи извори на енергија; 

 Намалување на емисиите на јаглерод диоксид преку инвестирање во 
ниско-јаглеродни производни гранки и климатски отпорни технологии; 
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 Намалување на емисиите на јаглерод диоксид со систем „‟тргување со 
емисии‟‟; 

 Воведување на систем на енергетски кооперативи, преку здружување на 
физички и правни лица за производство, користење и продажба на 
електрична енергија;  

 Креирање на стручен кадар преку организирање на обуки за одговор на 
предизвиците поврзани со примена на обновливите извори на енергија;  

 Развивање на мрежата на дистрибутивниот систем за да се интегрираат 
повеќе обновливи извори на енергија, вклучувајќи ги и произведувачите 
на електрична енергија како потрошувачи; 

 Производство и дистрибуција на енергија од обновливи извори во 
индивидуални станбени објекти кое нема да биде ограничено на 4KW  
инсталирана моќност; 

 Стимулирање на користењето на сончеви панели за загревање на вода и 
други видови на обновливи извори на енергија во домаќинствата. 

3.2. Зелени градби 

Зелените градби придонесуваат за минимизирање на влијанијата врз 
животната средина преку зголемување на енергетската ефикасност во 
објектите и подобрување на квалитетот на живот во затворените простори. 

Трендот за воведување на енергетска ефикасност во секторот згради 
бележи умерен раст. Останатите сектори (индустрија, енергетика и транспорт) 
се далеку побавни во примената на мерките за енергетска ефикасност. 

Приоритети во секторот зелени градби: 

 Воведување на обврзувачки мерки за зголемување на енергетската 
ефикасност и заштеда на вода во објектите за домување; 

 Промоција на зелените градби, како важен елемент од зелените градови, 
со важна улога во намалување на ефектот на урбаните топлински 
острови; 

 Примена на природни, рециклирани или локални материјали во новите 
градби; 

 Промоција на еколошката ознака за туристичко сместување, после 
претходна измена и дополна на критериумите за стекнување со 
еколошка ознака во согласност со европските трендови. 

3.3. Одржлив транспорт 

Трансформацијата кон одржлив транспорт вклучува намалена употреба 
на транспортните средства кои емитираат јаглерод диоксид и загадувачки 
материи во животната средина и примена на алтернативни видови на 
транспорт (пешачење, велосипедизам и електромобили), подобрување на 
инфраструктурата која ги поддржува алтернативните видови на транспорт и 
пренесување на товарот од патиштата на железниците како одржлив транспорт 
со ниско влијание врз животната средина и климата.  

Приоритети во секторот одржлив транспорт: 



 
 

14 
 

 Инвестиции во доизградба на железничката мрежа, со цел да се 
обезбеди пристап до атрактивни туристички дестинации и поврзување на 
сите урбани населени места со железнички сообраќај; 

 Воведување на субвенции за автомобили со еколошки стандарди и 
електрични автомибили, со цел да се исфрлат од употреба старите 
автомобили кои го загадуваат воздухот;  

 Воведување на ефикасен и достапен јавен транспорт во сите поголеми 
градови во земјата, преку инвестиции во електрични автобуси; 

 Централните подрачја во поголемите градови во Македонија да 
прераснат во пешачки и велосипедски зони, низ кои ќе можат да 
поминуваат возила на јавен транспорт и дистрибутивни електрични 
возила; 

 Инвестиции во обнова и доизградба на мрежата на велосипедски патеки. 

3.4. Управување со води 

Како последица на климатските промени потрошувачите на вода за 
наводнување, локалните и индустриските корисници и енергетскиот сектор, 
веќе се соочуваат со сезонски недостатоци на вода. Конкуренција за вода 
помеѓу земјоделскиот, енергетскиот и индустрискиот сектор, во топли и суви 
климатски услови, ќе претставува тежок компромис за креирачите на 
политиките, освен ако не се зголеми ефикасноста на употребата на водата и во 
побарувачката, но и во снабдувањето на вода до крајните корисници. 

Приоритети во секторот управување со води: 

 Намалување на загубите на вода во водоснабдителниот систем;  

 Замена на застарените цевки со нови поголеми цевки во населбите во 
кои заради зголемената густина на населението има преоптеретување 
на водоводната мрежа. 

 Повеќекратна употреба на водата пред да се испушта во крајниот 
реципиент; 

 Изградба на пречистителни станици; 

 Обезбедување на безбедна вода за пиење до секое домаќинство; 

 Зајакнување на инспекцискиот надзор врз капацитетите кои ги испуштаат 
отпадни води без претходно пречистување во површинските води; 

 Инвестирање во заштита од ризик од поплави преку реконструкција на 
критичните точки кои се најпогодени во услови на големи води. 

3.5. Управување со отпад 

Транзицијата од линеарната економија кон циркуларната економија во 
пракса се очекува да ја редуцира количината на употребени ресурси, но и 
создадени отпадни материи во економскиот систем.  

Потребата од воспоставување на циркуларната економија во 
општеството наметнува насочување на инвестициите и иновациите кон 
следење на употребата на материјалите кои се користат како суровини, 
производството и побарувачката на производи и управување со отпадот. 
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Слика 11. Линеарна економија Слика 12. Циркуларна економија 

 

 
Приоритети кои ќе ја стимулираат циркуларната економија: 

 Намалена употреба на примарни суровини во производството, а 
зголемување на употребата на отпадот како секундарна суровина; 

 Употреба на одржливи материјали во производството кои ќе можат 
лесно да се рециклираат и повеќекратно да се употребат; 

 Дизајнирање на производи со подолг животен циклус; 

 Намалена употреба на фосилни горива и редукција на емисиите на 
стакленички гасови во производниот сектор; 

 Продажните центри да нудат производи кои ќе можат лесно да се 
рециклираат, да пронудат услуга за преработка и рециклирање на 
производот по неговата употреба и повторно враќање кај потрошувачот; 

 Стимулирање на потрошувачите да купуваат рециклирани производи 
или пак купените производи да ги споделуваат (алат, велосипед и друго); 

 Воведување на високи такси за одложување на отпадот на депонија. 

3.6. Управување со земјиштето 

Продуктивноста и одржливоста на системот за употреба на земјиштето е 
условен од интеракцијата помеѓу земјишните ресурси, климата и човековите 
активности. Особено во поглед на климатските промени, изборот на 
соодветната употреба на земјиштето за дадени биофизички и социо-економски 
услови, е неопходен за минимизирање на деградацијата на земјиштето, 
рехабилитација на деградираното земјиште, обезбедување одржлива употреба 
на земјишните ресурси (почва, вода, растенија и друго). 

Приоритети за одржлива употреба на земјиштето: 

 Различните категории на земјиште во иднина да се користат за намената 
која ќе обезбеди максимално искористување на неговиот 
биопродуктивен потенцијал; 
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 Задржување на зелените површини во урбаните центри и нивно 
зголемување според стандарите и нормативите од Законот за урбано 
зеленило; 

 Зајакнување на инспекцискиот надзор при зафаќање на нови површини 
за урбанизација; 

 Зајакнување на инспекцискиот надзор во насока на заштита на шумите 
во заштитените подрачја од сеча; 

 Зајакнување на инспекцискиот надзор над испуштање на загадувачки 
материи во земјиштето; 

 Инвестирање во чисти технологии. 

3.7. Производство на храна 

Проектираните климатски промени ќе ја засегнат националната 
економија главно преку директен удар во земјоделството, и индиректно, преку 
прелевање на последиците во другите сектори поврзани со земјоделството. 
Инвестициите во инфраструктура за одведување на отпадните води и 
реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување на 
земјоделските површини, ќе бидат од суштинско значење за задоволување на 
побарувачката за вода во земјоделскиот сектор. 

Приоритети во земјоделскиот сектор: 

 Домашното производство на храна е најважно.  
Иако Македонија е увозно зависна земја, по затварањето на 
границите поради корона кризата, се намален е увозот на продукти од 
другите земји и почнаа да доаѓаат до израз придобивките од 
домашното производство.  
Заради предусловите кои ги имаме за развој на органското 
производство нашата земја треба да биде главен извозник на 
органски производи во регионот. Со тоа ќе живееме во баланс со 
природата на модерен начин.  

 Транзиција кон поголеми, поконкурентни фарми, ориентирани на извоз, 
со цел да се зголемат приходите од секторот: 

Задругарството како начин на здружување за зголемување на 
капацитетите и истовремено намалување на трошоците.  

 Задругарството во Македонија е во подем. Со соодветна едукација 
на земјоделците, може да се искористи начинот на здружување за 
земјоделците, за да можат побрзо да ги остварат своите цели и да 
ги здружат сопствените капацитети.  

 Инвестициите во органското земјоделство мора да се зголемат:  
На модерниот млад земјоделец му треба модерно Минстерството за 
Земјоделие, што подразбира дигитална комуникација и политики кои 
би ги привлекле младите да инвестираат. 
Неколку клучни проблеми кои треба да се надминат: 

 Спроведувањето на ИПАРД програмите треба да се зголеми, а за 
тоа е потребно да се прилагодат кртериумите за брза 
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имплементација и да профункционира финансирањето преку 
Македонската банка за поддршка и развој; 

 Електрична енергија за секој производствен капацитет; 

 Субвенционирање на соларни панели и пупмпи за наводнување на 
производствените капацитети, со што ќе се окрупнат 
земјоделските капацитети и ќе се зголеми производството за 
најмалку 30%. 

 Забрана на издавање на дозволи за Г1 - тешка индустрја во сите 
земјоделски региони во Македонија:  

За да одржиме стабилност во земјоделсткото производство, во 
иднина не смее да се дозволи мешање на Г1 тешката индустрија и 
органското производство; 

 Примена на земјоделски култури кои се очекува да даваат високи 
приноси во услови на климатски промени; 

 Земјоделските култури кои имаат помала потреба од вода да се 
одгледуваат во посушни региони, и обратно, земјоделските култури кои 
имаат поголема потреба од вода да се одгледуваат во региони богати со 
вода; 

 Намалување на загубите на вода преку реконструкција на застарената 
инфраструктура во земјоделскиот сектор и воведување на пракса на 
искористување на атмосферските врнежи за наводнување на 
земјоделските површини; 

 Компостирање на органскиот отпад од земјоделските површини и 
производство на енергија; 

 Едукација на земјоделците за потребата од прилагодување на 
претстојните климатски промени. 

3.8. Туризам 

Инвестирањето во одржлив туризам може да придонесе за намалување 
на цената на енергијата, водата и отпадот, но и да овозможи дополнителен 
профит од екосистемските услуги. Примената на концептот на зелена 
економија несомнено ќе даде придонес во намалување на потрошувачката на 
водата, електричната енергија  и емисиите на јаглерод двооксид. 

Приоритети за промоција на одржлив туризам: 

 Отворање регионални центри за обука на локалното население за 
придобивките од еко-туризмот и креирање и промоција на успешен 
атрактивен туристички производ;  

 Формирање на Дестинациски Менаџмент Организации (Destinationa 
Management Organisations – DMO);   

 Даночни олеснувања за инвестирање во еко-туризмот;  

 Стимулирање на развојот на домашниот туризам;  

 Поддршка за домаќинствата и малите бизниси кои даваат услуги за 
алтернативен туризам преку субвенции; 

 Програми за инвестирање во хотелско-сместувачки капацитети со 
еколошка ознака;  
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 Стимулирање на туристичките превозници за набавка на електрични 
возила преку субвенции;  

 Изучување на екотуризмот како посебна програма во средните училишта 
и факултетите за туризам и угостителство. 

3.9. Дигитална револуција и одржлив развој 

Трансформацијата кон концептот „одржливост за сите„ треба да биде 
усогласена со нашите можностите на национално ниво и динамиката на развој 
на дигиталната револуција на глобално ниво. 

Новите трендови и се пошироката примена на дигитализацијата ја 
наметнуваат потребата од формирање на Агенција за дигитализација во 
нашата земја. Во периодот што следи треба да се даде приоритет на 
образованието и градење на човечки капацитети за широка примена на 
дигиталните методи во процесите на забрзување на декарбонизацијата во сите 
сектори кои имаат потенцијал за трансформација кон зелената економија, 
оптимално користење на ресурсите и зголемување на енергетската 
ефикасност, следење на промените во животната средина, поедноставување 
на услугите во образованието, здравството, земјоделието и друго. 

Приоритети за забрзување на процесот на дигитализација: 

 Формирање на Агенција за дигитализација; 

 Можност за иновации преку интензивна соработка помеѓу јавниот и 
приватниот сектор; 

 Ниски цени и универзален пристап до висококвалитетен и широкопојасен 
интернет; 

 Воведување на е-услуги помеѓу институциите, институциите и граѓаните 
и институциите и бизнис секторот; 

 Интернет финансии и плаќања за олеснување на е-трговијата; 

 Регулација на безбедноста на идентитетот и приватноста при користење 
на интернет услугите согласно Европските регулативи; 

 Мониторинг и управување со ресурсите преку имплементација на 
дигитални системи;  

 Управување со енергетскиот сектор и намалување на потрошувачката и 
загубите на енергија преку имплементирање паметни енергетски мрежи 
во производството, дистрибуцијата и потрошувачката на енергија; 

 Воведување на интернет системи (платформи) за здравствена заштита и 
образование; 

 Намалување на загадувањето преку имплементaција на концептот 
паметен град. 

3.10. Инспекциски надзор во период на транзиција кон зелената економија 

 Попис на сите индустриски загадувачи во земјата. 
Потребна е изработка на катастар на загадувачи преку кој ќе се има увид 
во реалната состојба со загадувачите присутни на одредена територија. 

 Темелна ревизија на сите издадени еколошки дозволи и елаборати. 
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Досегашното искуство ни покажува дека дел од издадените еколошки 
дозволи не ги содржат потребните параметри кои треба да ги почитуваат 
правните субјекти, со што се отежнува квалитетно спроведување на 
инспекцискиот надзор. 

 Капацитетите кои работат без дозвола, нелегално, и кои не ги 
почитуваат процедурите и стандардите за заштита на животната 
средина, да се усогласат со обврските кои произлегуваат од законската 
регулатива. 

 Постојана обука на инспекторите 
Имајќи го предвид диверзитетот на капацитети кои работат на 
територијата на градот, трендот на воведување на нови технологии, но и 
измените на законите по кои работиме неопходно е да се организираат 
континуирани обуки на кои инспекторите треба задолжително да 
присуствуваат. 

 Инспекцискиот надзор мора да биде редовен и регуларен, со сериозен и 
чесен пристап, со казни за оние кои го прекршуваат законот. 
Иако, инспекторите посебно внимание посветуваат на начелото на 
превенција како основен постулат во своето работење и во многу 
наврати до сега ги информирале и едуцирале субјектите на евентуални 
пропусти во работата, и изрекувале соодветни инспекциски мерки во 
инспекциска постапка со цел отстранување на утврдените 
неправилности, никако не смее да се дозволи толерирање на 
прекршителите на законот на сметка на нашето здравје и конечно 
воспоставениот систем на казни треба да се примени и во пракса. 

3.11. Зелени работни места 

Постојат повеќе предуслови за создавање на зелените работни места. 
Пред се, неопходно е да се изработат образовни програми за креирање 
вештини кои се неопходни за развој на зелената економија, особено за 
секторите: земјоделство, градежништво, туризам, истражувачки дејности, 
управување со отпад, управување со води, контрола на емисиите на 
загадувачки емисии во воздухот итн. Притоа неопходно е да се има предвид 
фактот што за одредени занимања ќе биде потребна надградба на постојни 
програми и нивна акредитација, а за занимањата поврзани со иновациите и 
нови ниско-јаглеродни технологии, ќе биде неопходна изработка на целосно 
нови образовни програми. Така на пример, ќе се јави потребата од 
промовирање на квалификациите за проектирање и вградување на 
фотоволтаични панели, електрични возила, турбини на ветер, дигитални 
технологии, енергетскасни згради и индустриски технологии / процеси итн. 

Приоритетни активности што треба да се превземат со цел создавање 
зелени работни места се следните: 

 Стимулирање на побарувачката за зелените работни места на пазарот 
на трудот - во реалниот сектор – индустријата и комерцијалните 
дејности; 

 Адаптирање на постојните или воведување на нови профили во 
националната рамка на квалификации за зелени работни места;   
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 Kреирање на нови работни места во производството на опрема за 
намалување и/или контрола на загадувањето;  

 Креирање на нови работни места во услужните дејности, како на пример 
во алтернативниот туризам, органското земјоделско производство, 
производството на здрава храна итн. и креирање нови работни места во 
примената на паметни и иновативни технологии;  

 Креирање нови работни профили и низ образовниот систем, преку 
тренинзи организирани од работодавачите, самостојни обуки и тренинзи 
за полесно самовработување и преквалификација на работниците кои се 
вработени во:  

 индустриите кои користат фосилни горива, за да стекнат 
квалификации за работа во производствени капацитети што користат 
обновливи извори на енергија;   

 камионскиот превоз, за да добијат квалификации за други видови на 
танспорт што како погонско гориво користи алтернативни горива;  

 градежната индустрија, за да добијат квалификации за операции 
поврзани со вградување на енергетски ефикасни материјали и 
опрема и 

 претпријатијата за управување со отпад, за да стекнат квалификации 
за селектирање и/или преработка на отпадот. 
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4. Зелената економија во интерес на јавното здравје 

Човекот како поединец или дел од група, е двигател на развојот, но и 
корисник на придобивките од истиот. Доброто здравје влијае позитивно на 
продуктивноста на човекот и е составен дел од неговиот развој. 

Деградација на животната средина и нарушувањето на процесите во 
природата, во крајна инстанца, негативно се одразува на нашето здравје и 
придонесува за појава на нови болести или повторно враќање на веќе познати 
заразни болести.  

Климатските промени имаат негативно влијание врз здравјето на 
човекот. Меѓувладиниот панел за климатски промени (Intergovernmental panel 
on Climate Change) ги класифицира влијанијата на климатските промени врз 
здравјето на човекот на три групи: директни влијанија и индиректни влијанија, 
преку природните, од една и социоекономските системи од друга страна.  

 
 
Активностите кои човекот ги превзема, преку своето делување во 

економските сектори, а во насока на задоволување на сопствените потреби и 
подобрување на условите за живот, посочуваат на низа негативни влијанија врз 
животната средина и климата, кои во крајна инстанца, имаат повратен 
негативен ефект врз здравјето на човекот.  

Транзицијата кон зелената економија и воведувањето на зелените 
економски практики во секторите кои имаат потенцијал за развој во оваа 
насока, е логичен чекор напред во насока на заштита на сопственото здравје. 
Истражувањата во оваа област посочуваат дека зелените економски 
активности можат да имаат јасни и квантитативни глобални здравствени 
придобивки - намалување на појавата на болести, особено кај најсиромашните 
и најранливите групи. 

 
 

Директни влијанија 

Екстремни временски 
услови 

Топлотни бранови 

Пожари 

Катастрофи 

Индиректни влијанија 
преку природните системи 

Загадување на 
воздухот 

Контаминација на 
водата за пиење и 

храната 

Појава на 
инфективни 
заболувања 

Индиректни влијанија 
преку социоекономските 

системи 

Небезбедна вода 
и храна 

Конфликти како 
последица на 
недостаток на 

ресурси 

Принудна промена 
на живеалиште 

Нарушување на 
менталното 

здравје 
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