
 

 

Информација за спроведување на еколошката мерка за субвенционирање на 
граѓаните со високоефикасни инвертер за потребите на домаќинствата во општините 

Битола, Кичево, Тетово и на Градот Скопје, кои користат енергетски неефикасни 
уреди за греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на 

концентрација на РМ10 и РМ2.5. 

 

 

 
Скопје, Тетово, Битола1 и Кичево, се меѓу градовите во Европа со највисокo ниво на 
аерозагадување, а во 2017 година дел од нив беа рангирани меѓу најзагадените во 
Европа. 
Аерозагадувањето носи ризици по здравјето кај сите граѓани, но најмногу ги погодува 
ранливите категории – лицата со хронични заболувања, децата и највозрасните.  
 
Причините за аерозагадувањето се бројни, а последиците се погубни за здравјето на 
луѓето. Досега сите извештаи покажуваат дека наглото зголемување на концентрациите 
се појавуваат за време на грејната сезона, и тоа три до четири пати. Скопје и Тетово на 
пример, имаат многу денови во годината кои ги надминуваат максимално утврдените 
средно дневни вредности за ПМ2.5 и ПМ10 честичките. 
 
Министерството за животна средина и просторно планирање, Град Скопје и други 
релевантни институции во изминатите години направија серија на анализи и студии за да 
утврдат во кој период од годината се јавуваат најголемите концентрации на загадувачки 
супстанци. И овие студии, повторно потврдуваат дека најголемите пикови, односно 
највисоките концентрации, кога се анализираат просечните месечни или дневни 
концентрации, се јавуваат во текот на зимскиот период за време на грејната сезона.  
 
Загревањето на домаќинствата во Скопје, а и во другите градови, е најголемиот извор на 
загадувањето на воздухот, со најмалку 30% од вкупните емисии на токсични честички. Од 
друга страна, во ПМ честичките, учеството од греењето на дрва и други штетни извори, 
учествува со 90%. Истражувањето што го спроведе УНДП на примерок од 5044 
домаќинства покажува дека само 21% од домаќинствата се приклучени на системите за 
централно греење, додека дури 45% од домаќинствата ги загреваат своите домови со 
огревно дрво.  
 
Согорувањето на огревното дрво е еден од начините на греење што најмногу загадува. 
Покрај дрво, сиромашните семејства, користат и други, уште поштетни материјали за 
греење кои можат да предизвикаат респираторни заболувања. Дополнително, за време 
на една грејна сезона, само во скопскиот агломерациски регион, се трошат 317.000 тони 
огревно дрво, или тоа е целокупниот дрвен фонд на Водно. 

 
Од тие причини, многу е важно да се најдат алтернативни решенија за греење на 
домаќинствата за да се намали загадувањето и да се заштити здравјето на луѓето. 
 
Преземањето на итни акции за намалување на загадувањето е од најголема важност. 
Затоа, покрај активностите предвидени во Планот за чист воздух, како една од мерките 
против загадувањето на воздухот, Министерството за животна средина ја предлага 
еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните за купување инвертер клима уреди 
за домаќинствата кои се греат на дрва или на други нееколошки енергенси и уреди. 
 

                                                 
 



 

Покрај фактот што греењето со инвертер клима уреди е еден од најеколошките начини за 
греење, споредбено, ценовно, со сегашните цени на електрична енергија и цените на 
пазарот на дрва, греењето со инвертер клима уреди е и најекономично, а според 
последните категоризации во Европа, тоа припаѓа на т.н. обновливи извори. 
 
Kомпаративната анализа на вкупните трошоци за греење на површина од 60 м2, покажува 
дека при греење со инвертер клима уреди, едно домаќинство ќе го чини 11.734,00 ден, 
со дрва 18.586,00 ден (што е за 58% повеќе), со пелети 26.010,00 ден (за 122% повеќе), 
нафта за домаќинство 43.038,00 ден (за 267% повеќе) и Панел радијатори 35.831,00 ден 
(за 205% повеќе во однос на инверетер климите). 
 
Почетно, мерката ќе се применува во одредени зони во рамки на општините Битола, 
Кичево, Тетово и Градот Скопје. 

Овие градови, како најпогодени од загадениот воздух, се вклучени во оваа прва фаза од 

спроведувањето на оваа мерка. Истата потоа ќе продолжи да се применува и во другите 

градови во наредните фази.  

Субвенционирањето ќе се однесува за оние домаќинства што користат енергетски 

неефикасни уреди за греење, со што влијаат на зголемување на концентрација на РМ 10 

и РМ 2.5, односно оние домаќинства што користат тврди горива, дрво и јаглен и фосилни 

горива со висока емисија на јаглероден диоксид и штетни ПМ честички, како што е 

нафтата. Греењето што загадува и го загрозува здравјето на луѓето, го менуваме со 

еколошко и поевтино греење. 

За реализацијата на оваа еколошка мерка, АД Електрани на Северна Македонија, 

компанија вo оваа прва фаза од оваа мерка да донесе одлука за обезбедување на 

средства во висина од 618.000.000 денари, или 10 милиони евра, за имплементација на 

субвенционирањето на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди. 

Оваа мерка ќе опфати 10.000 домаќинства, и тоа во градот Скопје 5200 домаќинства, во 

општина Битола 2500 домаќинства, во општина Тетово 1500 домаќинства, и во општина 

Кичево 800 домаќинства. 

Тоа значи дека секое домаќинство опфатено во оваа фаза ќе располага со 1000 евра во 

денарска против вредност, што е сосема доволно за набавка на ефикасен клима инвертер 

од добавувачите на овие уреди кои ќе бидат вклучени во оваа мерка.  

За начинот и текот на постапката за замена на печките на тврди и фосилни горива, 

граѓаните ќе бидат детално запознаени преку кампања од јавен интерес која ќе ги 

запознае и ќе им помогне на наједноставен можен начин да бидат корисници на оваа 

мерка. 

Овој еколошки проект, како и другите што ќе бидат преземени за целосно справување со 

загадениот воздух има за цел во наредните три години целосно да биде елиминирано 

користењето на печките на тврди и фосилни горива во фази во наредните 3 години. 

 


