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АПСТРАКТ
Прегледот на состојбата со стакленичките и штетните гасови и суспендираните
честички на ниво на Р. Македонија и нејзиниот главен град, како и националната
регулатива која ги одредува максималните нивоа на нивното амбиентално присуство,
извршен е во контекст на состојбата со загадувањето на ниво на ЕУ и приказот на
темелните легислативни инструменти кои вршат регулирање на горните емисиони
граници на наведените категории загадувачи.
Состојбата со загадувањето во градот Скопје оформена е врз база на мерењата
извршени од страна на еден државен и еден приватен субјект на поедини мерни локации
во рамките на потесното градско подрачје. Во рамките на овој пресек потенциран е
придонесот на транспортниот сектор како негативен еколошки чинител во севкупното
аеро-загадување во градот Скопје. Овој придонес дополнително е елабориран во
контекст на засебно извршените мерења на нивоата на СО 2 во зоните на три високо
оптоварени крстоснички јазли во непосредна близина на централното подрачје на градот.
Во смисол на претходно изнесеното, магистерскиот труд врши осветлувањена
врската помеѓу транспортниот систем на градот Скопје, ориентиран првенствено кон
широката употреба на течни горива со фосилно потекло и зголеменото атмосферско
присуство на одредени стакленички и штетни гасови и суспендирани честички. Оваа
врска претставува основ за сумирање на постоечките мерки во градскиот транспортен
сектор чија еколошка прифатливост претставува базен мотив за нивно имплементирање.
Дополнително, магистерскиот труд врши елаборирање на активностите и мерките кои се
составен дел од важечките акти изготвени за потребите на стратешкиот равој на главниот
град, но и еколошки прифатливите сообраќајно-транспортни мерки кои се дел од
искуствата на други современи градови, а кои поседуваат реален имплементациски
потенцијал во контекст на просторните, инфраструктурните и еколошките околности на
градот Скопје.

Клучни зборови: аеро-загадување, амбиентален воздух, полутант, емисии,
концентрации, мерења, сообраќајно оптоварување, концентрации на СО 2 , мерки,
ефекти
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ABSTRACT
The review of the situation with harmful and greenhouse gases as well as particulate
matter in the R. Macedonia and its capital, as well as national legislation which determines their
maximum levels of ambient presence, was conducted in the wider context of the pollution level
within the EU and the display of the basic instruments that perform themaximal atmospheric
levels of the above listed pollutant categories.
The condition of pollution in the city of Skopje is formed on the basis of measurements
carried out by onegovernmental and one private party on individual measurement locations
within the immediate downtown area. Within this section the contribution of the transport sector
as a negative environmental factor in overall air pollution in the City was highlighted. This
contribution is further elaborated in the context of individually performed measurements of CO 2
the levels in the zones of three highly bundled traffic nodes on the outskirts of the central city
area.
In terms of the foregoing, an attempt to illuminate the relationship between the city’s
transport system, oriented primarily toward widespread use of liquid fossil fuels, and the
increased presence of certain harmful greenhouse gases and suspended particles. This
relationship is used as a basefor summarizing the existing measures in the urban transport
sector, whose environmental acceptability has been carried out as a motive for their
implementation. Additionally, the thesis shows short elaboration of activities and measures that
are part of the existing strategic development acts and environmentally acceptable traffic
releasing measures experiencedby other modern cities, which possess real implementation
potential for the city of Skopje,in terms of its spatial, infrastructure and environmental
circumstances.

Key words: air-pollution, ambient air, pollutant, emissions, concentrations, measuring,
traffic burden, concentrations of CO 2 , measures, effects
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ВОВЕД
Предмет на овој магистерски труд претставува утврдување на врската помеѓу
состојбата со стакленичките и штетните гасови и суспендираните честички во градот
Скопје и улогата на патниот сообраќај како еден од носечките емитери со недвисмислено
штетно амбиентално влијание.
Целта на трудот претставува утврдување на мерките применливи во
транспортниот сектор на градот, кои, освен сообраќајно растеретување во поедини
инфраструктурни односно системски сегменти, поседуваат еколошки предиспозиции
пожелни за понатамошна имплементација.
Во рамките на Поглавјето 1. извршен е општ преглед на почетоците на
феноменот на урбанизацијата како историска пресвртница во правец на се позасилената
амбиентално-еколошка планетарна деградација. Во овој смисол извршена е детекција на
урбаните секторски извори на загадување, со осврт на транспортниот сектор, како и
носечките видови загадувачи карактеристични за современите градови. Аерозагадувањето на ниво на ЕУ прикажано е низ регистрираните амбиентални нивоа на
неколку загадувачки материи во поедините земји-членки, но и низ базичните
легислативните форми за нивно ограничување.
Во рамките на Поглавјето 2. даден е преглед на состојбата со загадувањето на
воздухот на ниво на Р. Македонија и градот Скопје, во контекст на карактеристичните
демографски, економско-стопански, енергетски и сообраќајно-транспортни состојби.
Надоврзувајќи се на пресекот на националната легислатива за ограничување на
амбиенталните нивоа на поедини полутанти, трудот дава приказ на историјатот на
состојбата со стакленичките и штетните гасови и суспендираните честички во главниот
град. Овој приказ формиран е врз база на независни мерења извршени од страна на еден
државен и еден приватен субјект, на карактеристични локации во рамките на потесното
градско подрачје.
Во рамките на Поглавјето 3. понудена е компаративна анализа на резултати од
извршени мерења на сообраќајните оптоварувања и амбиенталните нивоа на СО 2 на три
крстосници во и околу централната зона на градот Скопје. Истото е извршено во контекст
на куса елаборација на функционалната улога и важност на тие крстосници во склоп на
градската патна мрежа и опремата употребена за детектирање на амбиенталните нивоа
на јаглерод диоксид.
Во рамките на Поглавјето 4. даден е пресек на видовите мерки во градскиот
сообраќајно-транспортен систем во чии мотиви за извршена имплементација, освен
примарниот сообраќајно-транспортен бенефит, доминираат позитивни еколошки ефекти,
со прогнозираните ефекти од нивната примена. Во овој дел опфатени се мерки кои се
веќе имплементирани во сегментите на јавниот превоз, регулацијата на сообраќајните
токови, велосипедскиот сообраќај и употребата на течниот нафтен гас како погонско
гориво.
Во рамките на Поглавјето 5. ставен е нагласок на мерките во транспортниот
сектор, кои, освен докажан сообраќајно-транспортен бенефит, носат еколошки пожелни и
прифатливи модификации во градскиот сообраќај. Селекцијата на прикажаните мерки
извршена е во контекст на тековните просторни и сообраќајно-инфраструктурни
околности во зоните на поедините локалитети во градот Скопје, кои нивното
имплементирање го прават исклучително пожелно.
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1. АЕРО-ЗАГАДУВАЊЕТО ВО СОВРЕМЕНИТЕ УРБАНИ СРЕДИНИ
СО ПРЕГЕД НА СОСТОЈБАТА НА НИВО НА ЕУ
1.1 Историски причинители и ефекти
Консеквентниот потенцијал на загадувањето на воздухот во урбаните подрачја се
здобива со нова важносна тежина на преминот кон втората половина од XX век. Причина
за ваквата перцептивна модификација биле последиците од неколкуте епизодни но
драстични нарушувања на квалитетот на амбиенталниот воздух на Европскиот и
Северноамериканскиот континент.
Современите научни сознанија недвосмислено ги посочуваат градските средини
како жаришта на глобалното аеро-загадување. Истото е причинител на спектрумот од
здравствени нарушувања на чиј еден крај се наоѓаат иритациите на дишните и органите
за вид, а на другиот се наоѓа екстремот на смртниот исход.
Вообичаените просторно-социјални манифестации на градските системи не се
истакнуваат со ексклузивност во однос на останатите вонградски средини и простори.
Исклучивоста на градските подрачја во овој контекст изворно потекнува од
демографската концентрација на ограничен простор, која врши неприродно и
повеќекратно интензивирање на ефектите од таквото просторно-демографско збивање.
1.1.1 Демографски пораст
Еволутивното темпо на градовите разбиено е и забрзано во првата половина од
XIX век, благодарение на револуционерниот импулс во индустрискиот сектор.
Привлечноста на индустријата во форма на работни места со редовен приход,пред се во
однос на депресивните рурални средини кои поседувале карактеристични
егзистенцијални потреби и навики, врши експлозивна трансформација на демографската,
социо-економската и просторната структура на носечките градско-индустриски центри,
деградирајќи ги општите и, во нивни рамки, еколошките животни стандарди. Со ова се
заокружува оригиналниот историско-функционален парадокс на градовите како
ултимативни просторно-социолошки форми, чиј површински скромен опфат искажува
резултантни ефекти кои истиот повеќекратно го надминуваат. Почнувајќи од првата
половина на XIX век бројот на население кое по различни основи трајно е стационирано
во рамките на административните подрачја на градовите значително се зголемува.
Своевидниот климакс во овој контекст достигнат е во 2007 година, во текот на која е
потврдено дека повеќе од половината од целокупната човечка популација (околу 3.3
милијарди луѓе) е во трајна форма населена во урбаните средини[101]. Пораст врз основ
на кој се прогнозира дека 60% од планетарната популација во трајна форма ќе биде
стационирана во градовите веќе до крајот на 2030 година[102]. Во Табелата 1.1 даденe
пресек на педесетгодишен пораст на глобалната урбана популација од 1900 година, со
прогноза до 2030 година.
Табела 1.1 Процентуален пораст на урбаната популација, 1900-2030[103]

Година
1900
1950
2005
2030

Урбана популација (106)
220
732
3.200
4.900

Пропорција
13%
29%
49%
60%

1.1.2 Економско-стопанско агломерирање
Демографското згуснување на одреден ограничен градски простор, предизвикува
згуснување на пратечките економски активности. Подредувајќи се на секторските врски и
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законитости, економско-производните сили и субјекти покажуваат тенденција за
агломерирање во подрачјата со концентрирано население во обид да ги минимизираат
просторно-финансиските релации со пазарот на трудот, снабдувачите и финалните
потрошувачи, а со самото тоа и можните ризици и последоватени трошоци.
Овој феномен илустративно се отчитува од збирните карактеристики на секоја
група земји здружени во ист економски блок. На пример, економско-производното
агломерирање е причина поради која во повеќето од половината земји членки на ОЕБС 1
над 40% од БНП 2 се генерира во урбаните подрачја [104]. Тие подрачја опфаќаат помалку
од 10% од територијата на матичните региони, што, во БНП структурата на потеклото,
подразбира ниско учество на вкупните национални територии, а високо на матичните
национални попуации. Во повеќето земји членки на ОЕБС едно единствено
метрополитенско подрачје, вообичаено она на главниот град, поседува демографскоекономски потенцијал да произведе помеѓу 1/3 и 1/2 од вкупниот национален БДП 3[105].

1.2 Aмбиентален eмисионен притисок
Урбаната демографско-економска концентрација претставува значаен „консумент“
на енергија и истовремено причинител на интензивно аеро-загадување. И покрај
недостатокот од хармонизирани податоци на глобално ниво, анализите потврдуваат дека
на градовите отпаѓаат околу 2/3 од целокупната светска потрошувачка на енергија и
покрај тоа што истите „ангажираат“ само околу 1/2 од светската популација[106]. Во
согласност со завземените урбани трендови нивниот енергетски „апетит“ во 2030 година
е прогнозиран на 73% од глобалната енергетска потрошувачка[107].
Во неможност да воспостават пообемна зависност од обновливите т.е. еколошки
одржливи извори на енергија поголемиот дел од градовите остануваат верни на
фосилните горива. Нивната употребаво сегментите на урбаниот транспорт,
производството на топлинска и електрична енергија и другите антрополошки активности
својствени за живеењето во градовите е производител на комплексна смеша од
амбиентални полутанти. Карактеристиките на таа смеша е комбиниран резултат на
учеството на одделните извори на загадување, како функција од економските, социјаните
и технолошките фактори и локалните геоклиматски одлики, а генерално се манифестира
низ:
- директни GHG 4 емисии како производ на енергетската конверзија, декомпозицијата
на цврстиот отпад, анаеробната декомпозиција и нитрификација-денитрификација на
азотот во постапките за пречистување на водата, согорувањето на цврстиот отпад и
конверзијата на земјоделското во земјиште со друга намена
- индиректни GHG емисии како производ на енергијата неопходна за производство на
материјали кои се употребуваат во урбаната инфраструктура (стакло, бетон, челик),
постапките за производство на прехранбени продукти, работата на електроенергетските постројки кои обезбедуваат енергија за потребите на урбанизираните
подрачја;
- промени во атмосферскиот хемиски состав кои подразбираат директни и
индиректни GHG емисии кои водат потекло од промените во атмосферскиот состав и
рефлексијата на површината на Земјата[108].

ОЕБС – Организација за Економска Безбедност и Соработка
БНП – Бруто национален приход
3
БДП – Бруто домашен производ
4
„Стакленички“ гасови, кои го поттикнуваат ефектот на стаклена градина (GHG – Green House Gas)
1
2
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1.3 Секторски причинители и ефектисо осврт на урбаниот транспорт
Интензитетот на влијанието врз амбиенталниот воздух ја апострофира
доминантноста на енергетскиот, индустрискиот и транспортниот сектор во
целокупноста на урбаното аеро-загадување. При тоа, условни фактори од чија
застапеност зависи степенот на атмосферските емисии се типот на горивото
употребено во внатре секторските процеси, неговата калориска моќ и содржаното
количество на загадувачки супстанци, застареноста на техногијата на согорување и
имплементираните мерки за редукција на загадувањето.
Системски базиран на производни единици на ниво на големи согорувачки
инсталации енергетскиот сектор поседува доминантен удел во емисијата на поедини
полутанти од типот SO 2 и NO x . Во општиот еколошки профил на градските средини
високото учество на секторот енергетика се должи на согорувањето на течни фосилни
горива за потребите на зонските топлани и котлите за загревање на неиндустриските
објекти, но и на широката употреба на течните односно цврстите горива од фосилно
потекло во индивидуалните домаќинства.
Наследената близина и неповолната лоцираност на поедините индустриски
капацитети во однос на градовите е особен чинител кој значително го подига нивото на
загаденост на амбиенатниот воздух со одредени полутанти. Стабилната позиција на
индустријата на листата секторски извори се должи на вообичаените градско-приградски
постројки на металуршката, хемиско-фармацевтската, градежната и прехранбената
индустрија односно на технолошката застареност на производни единици. При тоа,
застапената производна технологија често пати поседува ниско ниво на енергетска
ефикасност и приемчивост кон наменските технолошки решенија во делот на
ефикасноста на согорувањето на горивата, топлинската искористесност и
пречистувањето на емисионите материи. Во рамките на индустрискиот сектор активно
опстојува матичен транспортен сегмент, кој врши наменско дислоцирање на суровините,
потрошниот материјал, полуфабрикатите односно готовите производи. Важносната на
тежина на овој сегмент во контекст на проблематиката на аеро-загадувањето води
потекло од високиот удел на возилата за патен транспорт односнонивната ориентација
кон фосилните погонски горива.
1.3.1 Урбан транспортен сектор
Во деградирањето на квалитетот на амбиенталниот воздухот во градовите особен
придонес има сообраќајно-транспортниот сектор. Во зависност од степенот на
моторизација, технолошката структура на возниот парк и, посредно, од обемот на
користење на приватните автомобили, уделот на транспортниот сектор во севкупното
урбано аеро-загадување може да се искачи и до 60%[109]. Полутантното „тежиште“ на овој
сектор се наоѓа кај моторите со внатрешно согорување (МВС), чии издувни гасови
содржат дури 280 полутантни супстанци. Овој обем е чинител на 95%÷99% од
целокупното аеро-загадување од возилата за патен транспорт. Останатите 1%÷5% се
емисии кои водат потекло од неконтролираните испарувања од картерите, карбураторите
и резервоарите за гориво[110]. На сл.1.1 даден е шематскиприказ на еколошките ефекти од
работата на моторите со внатрешно согорување.
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Сл.1.1 Еколошки ефекти на работата на МВС[111]

Еколошката опасност од МВС добива на тежина имајќи го во предвид фактот дека
од 1 литар класичен нафтен дериват, бензин се добиваат 10m3 гасови кои се штетни по
човековото здравје[112].
Посебно место во групата издувни аеро-загадувачи завзема оловото во форма на
органски соединенија од типот тетра-етил-олово и тетра-метил-олово. Нивното
отстранување од употреба било изведено за сметка на воведувањето на адитиви, бензол
и аромати, кои во атмосферата продуцираат чист бензен со пратечките исклучитено
отровни соединенија[113].

1.4 Носечки видови на урбаниаеро-загадувачи
Без оглед на агрегатната состојба на загадувачките материи, која може да биде
гасна, течна (капки, роса) или цврста (честички), истите се претежно производ на
човечките активности. Директно и во неизменета форма во амбиентален воздух
доспеваат носителите на урбаното загадување, SO 2 , NO x , СО и суспендирани честички и
пратечките нестабилни органски компоненти (VOCs), слободни радикали, токсични
метали, хлорофлуорокарбонати (CFCs), амонијак (NH 3 ) и непријатни мириси.
Сулур диоксид (SO 2 ): претставува емисионен полутант од моторните возила при
користење на горива збогатени со сулфур. Истиот дополнително се формира при
согорување на јагленот особено во крупните инсталации за производство на електрична
енергија, а неговото присуство е не помалку осетно во процесите за производство на
нафта, преработка на метали и хартија и целулоза.
Освен во форма на сулфурна киселина како производ на реакцијата со
атмосферската влага, сулфур-диоксидот дополнитено реагира со други загадувачки
материи создавајќи аеросоли. Во течна форма може да се најде во облачните маси,
дождот иатмосферската влага прераснувајќи во главен прекурзор на фините РМ 2.5
честички[114].
Азотеноксид (NO x ): реакциите на атомите на азот и кислород при високи
температури и притисоци во МВС резултираат со производство на група азотни оксиди
(NO-NO 2 -N 2 О) чиј носител со преку 90%-но учество во издувните пареи претставува
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токму азотниот оксид[115]. Намалената видливост, фотохемискиот смог и киселите
дождови се препознатливите индикации за зголемено присуство на овој полутант во
урбаните подрачја. Невидливиот спектар од влијанија го опфаќа разорувањето на
полезниот во повисоките и концентрацијата на штетен озон во пониските атмосферски
слоеви кој влијае врз респираторните човекови органи и ја намалува способноста на
хемоглобинот во крвта за транспортирање на кислород. Секундарна, но не и помалку
важна полутантна улога азотниот оксид игра како незаобиколен партиципант во
реактивните процеси за производство на други загадувачки супстанци[116].
Јаглерод моноксид (СО): претставува производ на делумната оксидација на
јаглеродот при согорување на „збогатени“ горивни смеши. Антрополошкото потекло на
овој полутант врши особено голем притисок врз урбаните средини кои ги карактеризира
комбинација од висок степен на моторизација и доминантно учество на возила
ориентирани кон фосилните горива. Најголемиот дел од оваа загадувачка супстанца се
содржи во издувните гасови на конвенционалните моторни возила. Освен директните
последици по човековото здравје овој полутант учествува во менувањето на
атмосферската фотохемија која има удел во формирањето на т.н. приземен озон[117].
Суспендирани честички (РМ): како продукт на пиролитичките реакции при
согорувањето на дизел-горивата на повисоки температури во присуство на недоволни
количества кислород овој полутант е извор на т.н. повисоки јагленороди С 12 и С 35 . Истите
се присутни во форма на честички од чад со кристална структура од редот на големини
0.1÷2.0μm[118]. Потенцијалот на токсичност го црпат од способноста за укрупнување (до
редот големини 10μm) и впивање на органски (на база на тешки јаглероводороди од
горивата и маслата) и неоргански (на база на сумпорот од горивата) киселини. Во однос
на ефектите кои ги предизвикуваат на човековиот респираторен систем секако се
издвојуваат РМ 10 -груби честички (ред на големини 2.5÷10μm), РМ 2.5 -фини честички (ред
на големини 0.1÷2.5μm) и РМ 0.1 -ултрафини честички (ред на големини ≤ 0.1μm)[119].
Реакцијата односно интеракцијата на дел од наведените загадувачи предизвикува
амбиентално ослободување на озон и пратечките смог и пероксилацетил (PAN).
Озон (О 3 ) или т.н. приземен озон е формиран низ реакција на натриумовите
оксиди и нестабилните органски компоненти. Оваа клучна компонента во структурата на
стратосферскиот слој (озонска покривка) станува составен сегмент на хемиските и
фотохемиските процеси ако резултат на човековите ативности директно поврзани со
употребата на фосините горива. При високи концентрации преминува во загадувач и
составен дел од градскиот смог. Широката употреба на течни и цврсти горива од фосилно
потекло го засилуваат аеро-загадувањето во градовите низ генерирањето на други
полутанти, чија појава настанува како резултат на непотполното согорување или пак
реакциите на издувните емисии со присатните компоненти на амбиенталниот воздух. Во
оваа група загадувачи спаѓаат несогорените јаглероводороди и јагерод диоксидот.
Несогорени јаглероводороди (НС): непотполното согорување на фосилните
горива како резултат на недостатокот на кислород и намалените температури во зоните
на ѕидовите на коморите на МВС, е основен причинител за појавата на овој полутант[120].
Како смеша од повеќе подвидови јаглероводороди истиот, низ различни фотохемиски
реакции во атмосферата и во присуство на азотен оскид и сончева светина, учествува во
формирањето на т.н. приземен озон како основна компонента на фотохемискиот смог[121].
Несогорените јаглероводороди предизвикуваат иритација на слузокожата на дишните
патишта, додека одредени форми социкличен карактер поседуваат значителен
канцероген потенцијал[122].
Јаглерод диоксид (СО 2 ): процесот на потполно согорување на фосилните горива
предизвикува реакција на јаглеродот од горивото и кислородот од атмосферата, која
резултира со безбоен, незапалив гас познат како јаглерод диоксид. Аналогно на ова,
речиси ¾ од целокупната емисија на јаглерод диоксид потекнува од технолошките
процеси кои подразбираат согорување на фосилни горива. Преостанатата четвртина се
должи на технолошките процеси во нафтената индустрија, црната металургија и
индустријата за цемент, како и на непланската односно неконтролирана сеча на
шумскиот фонд[123]. Непостоењето на директна врска со човековото здравје не го
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намалува значењето на овој загушлив „полутант“ во процесот на глобалното планетарно
затоплување.

1.5 Аеро-загадување на ниво на ЕУ
И покрај значителното подобрување во текот на неколкуте изминати декади
земјите-членки на Европската Унија (ЕУ) сеуште се далеку од достигнувањето на нивото
на полутантни кои нема да предизвикуваат несакани последици по човековот здравје и
еко-системите. Аеро-загадувањето во овој голем географско-административен регион е
се уште при врвот на листата на ризчни-фактори, приничинители на здравствени
нарушувања со смртен исход. Загадениот амбиентален воздух има директни последици
врз природните системи, земјоделието, економијата и продуктивноста и човековото
здравје. Ефектите од аеро-загадувањето се најсогледливи од два аспекти: урбаните
средини, како жаришта на современото загадување и простори со висока концентрација
на ранлива популација и еко-системите, во рамките на кои постои се поизразено
намалување на биодиверзитетот и исчезнување на поедините растителни и животински
видови[125].
1.5.1 ЕУ легислативни инструменти
Во законскисмисол загадувањето на амбиенталниот воздух на ниво на ЕУ е
квалитетно покриена област. Во текот на повеќе декади наменските ЕУ прописи
придонесле кон значително намалување на емисиите на штетни материи односно кон
зголемување на општиот квалитет на амбиенталниот воздух. Основните легисативни
инструменти се состојат од Директиви за квалитет на амбиенталниот воздух (EU, 2004 и
EU, 2008c) и Директивата за горните граници („плафони“) на емисиите на национално
ниво (National Emission Ceilings Directive, 2001)[126]. Со овие директиви се пропишуваат
дозволените концентрации на поедините аеро-загадувачи кои овозможуваат
избегнување, превенирање или редуцирање на штетните ефекти од аеро-загадувањето
врз човековото здравје и еко-системите, преку утврдување на нивнитегранични т.е. целни
нивоа. Тие се составени од:
-

Директива 2008/50/ЕС, која се однесува на квалитет на амбиенталниот и
почист
воздух
за
Европа,со
која
се
утврдени
дозволените
концентрациинасулфур диоксид, натриумовите оксиди, суспендираните
честички (РМ 10 и РМ 2.5 ), олово, бензен, јаглерод моноксид и озон, и

-

Директива 2004/107/ЕС,со која се утврдени дозволените концентрациина
арсен, кадмиум, жива, никел и полицикличните ароматини хидрокарбонати во
амбиенталниот воздух.

Приближувањето на концентрациите на аеро-загадувачи на секоја поединечна ЕУ
членка со оние утврдени во поединечните Директиви се врши со донесувањена
национални планови за менаџирање на квалитетот на амбиенталниот воздухот[127].
Истите се имплементираат во одредени стопански области каде се регистрирани
надминувања на граничните т.е. целните полутантни нивоа. Преглед на легислативните
инструменти кои се на сила во ЕУ даден е во Прилог 1.
Во Табела 1.2 даден е преглед на граничните/целните концентрации за поедини
полутанти, нивните проектирани целни нивоа, како и нивоата потребни за информирање
и алармирање, содржани во важечките директиви на ниво на ЕУ.
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Табела 1.2 Гранични/целни, проектирани и нивоа на поедини загадувачи потребни
информирање/алармирање[128]
Гранични / целни нивоа
Полутант

SO 2
NO 2
CO
O3
PM 10
PM 2.5
Полутант

SO 2
NO 2
CO
O3
PM 10
PM 2.5
Полутант

SO 2
NO 2
CO
O3
PM 10
PM 2.5

Максимален емисионен
период

час / ден
час / ден

максимален дневен
8-часовен интервал
максимален дневен
8-часовен интервал (просек
од период од 3 години)

Гранични/целни нивоа

350 μg/m3 / 125 μg/m3
200 μg/m3 / 40 μg/m3

Дозволен број
надминувања

24/3
18 / -

10mg/m3

-/-

120 μg/m3

25

ден / година
50 μg/m3 / 40 μg/m3
година
25 μg/m3 / 20 μg/m3
Долгорочни проекции

35 / -/-

Вредност

Година на достигнување

-

2020

8.5 -18 μg/m3
Прагови на информирање и алармирање
Критичен период

3 часа
3 часа

Ниво

500 μg/m3
400 μg/m3
180 μg/m3 / 240 μg/m3
-

-

1 час / 3 часа
-

1.5.2Состојбата со некои стакленички и штетни гасови и суспендирани честички на
ниво на ЕУ за период 2000-2012 година
Националните инвентари на амбиентални полутанти на ниво на ЕУ формираат
историјат на концентрации на широк спектар загадувачи и загадувачки материи. Освен
носечките – групи на полутанти натриумови (NOx) и суфурни оксиди (SOx), јаглерод
моноксид (CO) и суспендирани честички (РМ 10 и РМ 2.5 ) – во нив се застапени тешки
метали (НМs) и трајни органски полутанти (РОРs). Во периодот помеѓу 2000 и 2012
година трендот на сите полутанти и стакленички гасови како и суспендирани честички
покажува умерено намалување. На сл.1.2 даден е приказ на концентрациите на
полутанти на ниво на ЕУ, за периодот 2000÷2012 година 5.

5

За потребите на тезата како основна година земена е 2000, поради недостапност на податоци за
концентрациите на суспендирани честички РМ10 и РМ2.5 за периодот пред неа.
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Сл.1.2 Концентрации на полутанти во ЕУ, 2000÷2012 година[129]

Највисоки концентрации во периодот 2000÷2012 година забележани се во однос
на стакленичкиот гас СО. Во овој временски интервал измереното ниво од 38.096 Gg во
2000 година е спуштено на 22.401 Gg во 2012 година, што претставува второ по обем
намалување на ниво на ЕУ од 41,2%[130]. Процентуалното спуштање на нивото на
концентрации на преминот 2011÷2012 година изнесува 3.2%[131]. Во текот на 2012 година
најголем удел во вкупните емисии на СО на ниво на ЕУ забележени се во секторот кој ја
обединува потрошувачката на енергија во комерцијалниот, институционалниот и
сегментот на индивидуалните домаќинства, 44%, по што следат емисиите од патниот
транспорт, 25%. Пратечкиот „ешалон“ секторски извори го сочинуваат емисиите на СО од
потрошувачката на енергија во индустрискиот сектор, 12% и индустриските процеси, 11%.
Енергетскиот сектор во истиот период забележал скромно учество, 4%, додека идентичен
удел забележале земјоделскиот, 2%, и секторот кој ги обединува останатите видови
транспорт со исклучок на патниот (2%)[132]. На сл.1.3 даден е приказ на секторските удели
во вкупните емисии на СО на ниво на ЕУ за 2012 година.

Сл.1.3 Секторски удел во емисии на СО на ниво на ЕУ, 2012 година[133]

Најосетно намалување на амбиенталните концентрации на полутанти за периодот
2000÷2012 година забележано е во однос на групата полутанти познати како сулфурни
20

оксиди (SOx). Бaзното ниво од 10.103 Gg SOx во 2000 година е намалено на 4.005 Gg,
што изнесува намалување од 60.36%[134]. Во однос на намалувањата на концентрациите
на останатите носечки полутанти и полутантни групи, SОxбележат најосетно намалување
во периодот 2011÷2012 година од 9.7%. Во текот на 2012 година најголем удел во
вкупните емисии на SОx на ниво на ЕУ забележени се во енергетскиот сектор, 60%, по
што следат емисиите од потрошувачката на енергија во индустрискиот, 19%, односно
секторот кој ги обединува комерцијалниот, институционалниот и сегментот на
индивидуалните домаќинства, 14%. Индустриските процеси и секторот транспорт, со
исклучок на патниот сообраќај, имаат удел скромен удел (5% односно 2%)[135]. На сл.1.4
се прикажани секторските удели во вкупните емисии на SОx на ниво на ЕУ за 2012
година.

SOx

Енергетика
Индустриска енергија
Комерција, институции,
домаќинства
Индустриски процеси
Транспорт (без патен)

Сл.1.4 Секторски удел во емисии на SОx на ниво на ЕУ, 2012 година[136]

Речиси 1/3 од амбиенталните концентрации на групата полутанти познати како
натриумови оксиди(NОx), е анулирана во периодот 2000÷2012 година. Почетните
концентрации од 12.702 Gg во 2000 година намалени се на ниво од 8.479 Gg во 2012
година, што, во процентуален смисол, изнесува промена од 33.25%[137]. Процентуалното
спуштање на нивото на концентрации на преминот 2011÷2012 година изнесува 3.4%. Во
текот на 2012 година најголем удел во вкупните емисии на NОx на ниво на ЕУ
забележени се во сегментот на патниот транспорт, 39% и секторот енергетика, 22%. По
обемот на секторски емисии оваа низа ја продолжуваат потрошувачката на енергија во
индустрискиот, 13% и секторот кој ги обединува комерцијалниот, институционаниот и
сегментот на индивидуалните домаќинства, 14%. Групата секторски извори на NОx на
ниво на ЕУ за 2012 година ја заокружуваат секторот транспорт, без учество на патниот
сообраќај, 7%, индустриски процеси, 3% и земјоделие, 2%[138]. На сл.1.5 прикажани се
секторските удели во вкупните емисии на NОx на ниво на ЕУ за 2012 година.
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Nox
NOx

Патен транспорт
Енергетика
Комерција, институции,
домаќинства
Индустриска енергија
Транспорт (освен патен)
Индустриски процеси
Земјоделие

Сл.1.5 Секторски удел во емисии на NОx на ниво на ЕУ, 2012 година[139]

Групата суспендирани честички РМ 10 и РМ 2.5 ја карактеризираат најниски
концентрации во однос на целокупниот референтен период. Почетно измерените 2.260
Gg за РМ 10 односно 1.542 Gg за РМ 2.5 во 2000 година „ревидирани“ се на 1.835 Gg за
РМ 10 односно 1.242 Gg за РМ 2.5 во 2012 година[140]. Во овој период двата типа
суспендирани честички забележале идентично процентуално намалување од 19%. На
преминот помеѓу 2011÷2012 година намалувањата на концентрациите на РМ 10 односно
РМ 2.5 изнесува 0.8% и 0.3% сукцесивно[141]. Во текот на 2012 година најголем удел во
вкупните емисии на РМ 10 на ниво на ЕУ забележени се во секторот кој ги обединува
комерцијалниот, институционаниот и сегментот на индивидуалните домаќинства, 43%, по
што следат индустриските процес, 15%, патниот транспорт, 13% и секторот земјоделие,
11%. По обемот на емисии оваа низа ја продолжуваат потрошувачката на енергија во
индустрискиот, 7% и секторот енергетика, 7%, како и секторот транспорт, без учество на
патниот сообраќај, 2%, третирањето на отпадот, 1% и употребата на растворувачи и
други хемиски продукти, 1%[142]. На сл.1.6 прикажани се секторските удели во вкупните
емисии на РМ 10 на ниво на ЕУ за 2012 година.

PM10

Комерција, институции,
домаќинства
Индустриски процеси
Патен транспорт
Земјоделие
Енергетика
Индустриска енергија
Транспорт (освен патен)

Сл.1.6 Секторски удел во емисии на РМ 10 на ниво на ЕУ, 2012 година[143]
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Во текот на 2012 година најголем удел во вкупните емисии на РМ 2.5 на ниво на ЕУ
забележени се во секторот кој ги обединува комерцијалниот, институционаниот и
сегментот на индивидуалните домаќинства, 55%, по што следи патниот транспорт, 15%.
Секундарна по својот удел на оваа низа се надоврзува групата секторски извори
составени од индустриските процеси, 9%, потрошувачката на енергија во индустријата
7%, секторот енергетика, 6%, земјоделието, 3%, транспортот, со исклучок на патниот 2%,
употребата на растворувачи и други хемиски продукти, 2% и третманот на отпадот,
1%[144]. На сл.1.7 прикажани се секторските удели во вкупните емисии на РМ 2.5 на ниво на
ЕУ за 2012 година.

PM2.5
Комерција, институции,
домаќинства
Патен транспорт
Индустриски процеси
Индустриска енергија
Енергетика
Земјоделие
Транспорт (освен патен)
Растворувачи

Сл.1.7 Секторски удел во емисии на РМ 2.5 на ниво на ЕУ, 2012 година[145]

1.5.3 Заклучоци за просечните концентрации на некои стакленички и штетни гасови
и суспендирани честички кај поедини ЕУ земји-членки во 2012
Полутантниот профил на географско-административниот регион на ЕУ го
сочинуваат емисиите кои потекнуваат од 28 земји-членки. Во вкупните концентрации на
поедините полутанти во воздухот секоја од нив учествува со различен удел, врз основ на
кој се врши оформување на националните стратегии и планови за менаџирање на
квалитетот на амбиенталниот воздух. Со својата географската блискост, сличното
културолошко наследство, степен на економски развој и егзистенцијални навики, кај дел
од нив видливи се сличности во општите емисиони искуства. Поради тоа, за потребите на
магистерскиот труд искористени се прегледни податоци за концентрациите на некои
стакленички и штетни гасови и суспендирани честички за дел од земјите-членки на ЕУ кои
се издвоени како репрезенти на поедините географски региони, односно се носители на
исклучителни географско-економски карактеристики и тоа:







Шведска и Финска, како репрезенти на северниот дел на ЕУ,
Чешка и Полска, како репрезенти на централниот дел на ЕУ,
Шпанија и Португалија, како репрезенти на југозападниот дел на ЕУ,
Романија и Бугарија, како репрезенти на источниот дел на ЕУ,
Грција, како репрезент на југоисточниот дел на ЕУ,
Германија, Франција и Италија, како репрезенти на земјите со висок степен на
економски развој, и
23



Велика Британија, како карактеристична островска економија, во чие еколошко
„портфолио“ учествуваат националните економии на Англија, Шкотска, Велс и
Северна Ирска.

Во Табелата 1.3 даден е приказ на просените концентрации на поедини полутанти
во предметните земји-членки на ЕУ, за 2012 година.
Табела 1.3 Просечни концентрации на поедини полутанти во некои земји-членкина
ЕУ за 2012 година[146]
Шведска
Финска
Чешка
Полска
Шпанија
Португалија
Романија
Бугарија
Германија
Франција
Италија
Велика Британија
Грција

SO x

NO x

CO

PM 10

PM 2.5

28
51
158
853
408
43
260
329
427
232
177
427
245

131
147
211
817
921
161
226
123
1273
983
844
1062
259

546
453
342
2818
1924
304
1033
283
3300
3200
2113
1978
450

38
50
34
266
102
73
128
44
217
270
153
113
-

27
37
20
137
72
56
113
29
112
181
126
77
-

1.5.3.1 Просечни концентрации на SОx кај поедини земји-членки на ЕУ во 2012
И покрај континуираниот емисионен притисок на економиите на Германија, Велика
Британија и Полска, трендот на амбиенталните концентрации на SОx на ниво на ЕУ
бележи опаѓање благодарение пред се на редукцискиот емисионен циклус во
енергетските сектори на Бугарија, Романија и Шпанија[147]. Надминување на часовната
гранична вредност за заштита на човековото здравје во текот на 2012 година е
регистрирано единствено во Бугарија. Надминување на дневната гранична вредност за
заштита на човековото здравје во текот на 2012 година е регистрирано во Полска и
Бугарија[148]. Во овој полутантен сегмент намалувања на просечните годишни емисии на
SОx забележани се и во Велика Британија, Германија, Франција и Шведска, пред се како
резултат на инсталирање на постројки за десулфуризација и поширок продор на течни
горива со ниска содржина на SО 2 [149]. Максимални просечни концентрации на SОx во
текот на 2012 година на ниво на ЕУ забележани се во Полска (853), а минимални во
Шведска (28).
1.5.3.2 Просечни концентрации на NОx и NО 2 кај поедини земји-членки на ЕУ во 2012
Намалувањето на вкупните концентрации на NОx на преминот од 2011 кон 2012
година се должи пред се на емисионите редукции постигнати во Италија, Грција и
Шпанија и покрај емисиониот притисок на високо развиените Германија, Велика
Британија и Франција. Зајакнувањето на постоечката легислатива и намаленото учество
на течните и цврстите горива од фосилно потекло се основните причинители за
продолжената емисиона редукција на NОx на ниво на ЕУ за 2012 година[150]. И покрај
споредното учество на NО 2 во вкупните емисии на NОx, количеството на директно
(издувни гасови) или индиректно (реакции на NО и О 3 ) генериран NО 2 бележи побавна
стапка на опаѓање во однос на онаа на NОx. Како основен причинител на вака
профилираниот NОx-NО 2 опаѓачки сооднос се издвојува се уште респектабилниот удел
на NО 2 од издувните гасови на моторите со внатрешно согорување[151]. Целните
вредности на NО 2 за заштита на човековото здравје во текот на 2012 година надминати
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се претежно во урбаните односно зоните со висока концентрација на моторен сообраќај.
Минимален број на надминувања на максимално дозволените концентрации на годишно
ниво забележан е како во руралните така и во урбани зони. Позначителни надминувања
регистрирани се во зоните со висока концентрација моторен сообраќај[152]. Максимални
просечни концентрации на NОx во текот на 2012 година на ниво на ЕУ забележани се во
Германија (1273), а минимални во Бугарија (123).
1.5.3.3 Просечни концентрации на СО кај поедини земји-членки на ЕУ во 2012
Емисиските редукции регистрирани во Франција, Италија и Велика Британија се
основната причина за утврдениот пад на концентрациите на СО од 3.2% на ниво на ЕУ на
преминот од 2011 кон 2012 година. Ова намалување претставува екстензија на трендот
карактеристичен за последните 30 години, како резултат пред се на технолошките
иновации за пречистување на издувните гасови кои се веќе стандарни компоненти на
моторните возила. Високо развиените Германија, Франција и Полска и во сегментот на
полутантот СО имаат највисоки национални удели[153]. Во текот на 2012 година
регистриран е минимален број на надминувања на граничната вредност за заштита на
човековото здравје, првенствено во зоните со повисока концентрација на моторен
сообраќај и индустриските зони. Најниски амбиентални концентрации на СО, на поедини
места блиску до границата зна регистрирање, забележени се во руралните подрачја[154].
Максимални просечни концентрации на СО во текот на 2012 година на ниво на ЕУ
забележани се во Германија (3300), а минимални во Бугарија (283).
1.5.3.4 Просечни концентрации на РМ 10 кај поедини земји-членки на ЕУ во 2012
Германија, Франција и Полска се земјите кои имаат највисок удел во вкупните
амбиентални концентрации на РМ 10 на ниво на ЕУ за 2012 година[155]. Најголем број
надминувања на граничната вредност за заштита на човековото здравје во текот на 2012
година регистрирани се во урбаните средини и зоните со висока концентрација на
моторен сообраќај. Сличен обем на надминувања регистрирани се и во зоните со
повисока концентрација на индустриски капацитети, а помал број на надминувања
регистриран е и во поедини рурални подрачја. Нулти број на надминувања во текот на
истата година постигнат е единствено од страна на Северна Ирска, третирана во овој
контекст како составен дел од економијата на Велика Британија[156]. Поради
непостоењето на податоци за емисиите на РМ 10 од националната економија на Грција,
рангирањето на нејзиниот удел на ниво на Унијата не е можно да се изврши[157].
Максимални просечни концентрации на РМ 10 во текот на 2012 година на ниво на ЕУ
забележани се во Франција (270), а минимални во Шведска (38).
1.5.3.5 Просечни концентрации на РМ 2.5 кај поедини земји-членки на ЕУ во 2012
Емисионите редукции забележани во Естонија и Шпанија се основна причина за
намалување на нивото на вкупните амбиентални концентрации на РМ 2.5 на ниво на ЕУ на
преминот од 2011 кон 2012 година. Очекуваната позиција на Германија во групата земји
со највисок удел во овој полутантен сегмент, која ја сочинуваат уште Франција и Полска,
ја завзема националната економија на Италија[158]. Граничните вредности за заштита на
човековото здравје во текот на 2012 година надминувани се во Бугарија, Чешка Италија,
Полска, Романија и Франција. Најголемиот дел од регистрираните надминувања
забележани се во урбаните, индустриските и зоните со поголема концентрација на
моторен сообраќај. Минимален број надминувања забележани се во руралните средини.
Нулти број на надминувања во текот на истата година постигнат е единствено од страна
на националната економија на Финска[159]. Поради непостоењето на податоци за
емисиите на РМ 2.5 од националната економија на Грција, рангирањето на нејзиниот удел
на ниво на Унијата не е можно да се изврши[160]. Максимални просечни концентрации на
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РМ 2.5 во текот на 2012 година на ниво на ЕУ забележани се во Франција (181), а
минимални во Чешка (20).
1.5.3.6 Начелни закучоци за состојбата со стакеничкиот гас озон во ЕУ во периодот
2000-2012
Нераздвојливоста на процесот на настанување на озонот (О 3 ) од сончевата
светлина е причина за поголеми амбиентални концентрации кај јужните ЕУ земји-членки,
односно во регионите со повисоки надморски височини. На помалите надморски
височини, во ниските атмосферски слоеви, појавата на О 3 се должи на површинското
таложење на количините добиени со хемиска реакција на сончевата светлина со
присатниот NO, во периодите со повисоко соларно зрачење и атмосферска
температура[161]. Ваквите процеси на настанување и концентрирање на О 3 го објаснуваат
неговото стандардно повисоко амбиентално присатво во руралните подрачја. Најголем
број надминувања на целната вредност за заштита на човековото здравје, официјално
воспоставени во 2010 година, во текот на 2012 година регистрирани се во руралните
средини. Нешто помал број надминувања бележат урбанизираните подрачја,
индустриските и зоните со повисока концентрација на моторен сообраќај[162]. Во текот на
последната декада забележан е тренд на намалување на вкупните концентрации на О 3
на ниво на ЕУ и покрај благите зголемувања на просечните вредности регистрирани во
некои зони со повисока концентрација на моторен сообраќај во Бугарија, Грција и
Шведска. Во текот на истиот период намален е и просечниот годишен број на т.н. врвни
епизодни концентрации на О 3 [163].
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2.ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ ВО
РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ГРАД СКОПЈЕ СО ОСВРТ НA
СЕКТОРОТ ТРАНСПОРТ
2.1 Профил на Република Македонија
Република Македонија со површина од 25.713 km2 е диспозиционирана во
централниот дел на Балканскиот полуостров, на јазолот на неколкуте коридори кои
земјите на јужна и југоисточна Европа и Мала Азија ги поврзуваат со Централноевропските региони. Во релативно разнообразната национална топографија доминираат
планински масиви, дефинирани котлински простори, речни сливови и езерски површини.
Националната територија ја карактеризира климатски диверзитет кој делумно е под
влијание на Средоземното море, а делумно на континенталнатазаднина.
2.1.1 Демографски карактеристики
Според пописот од 2002 година на територијата на Република Македонија живеле
вкупно 2.022.547 жители, со кои просечната густина на живеење изнесувала 78 жители на
квадратен километар.[201] При тоа 58% од овој регистриран број по различен основ биле
стационирани во урбаните средини.[202] Поради неговата изразена гравитациска моќ на
развоен центар од пошироко регионално значење, во рамките на административното
подрачје на градот Скопје концентрирани се речиси 25% од целокупната национална
популација. Проценката на бројот на жители, извршена од страна на Државниот завод за
статистика врз основ на пописот од 2002 година, предвидува вкупен број од околу
2.064.000 жители на ниво на Републиката кон средината на 2013 година.[203]
2.1.2 Економско-стопански карактеристики
Надворешната трговија претставува основа на националниот БДП, која во
неговото формирање учествува со околу 90%. И покрај економскиот ризик кој
потенцијално го поседува, таквата ориентација овозможува позитивна стапка на
економски раст и во текот на кризната 2011 година. Без оглед на релативно скромниот
удел во креирањето на домашниот БДП од 18% индустријата се смета за основа на
перспективниот развој на националната економија.[204] Производството на енергија со
(14.6%), прехранбени (11.7%) и текстилни производи (10.2%) се вторта група на
стопански дејности што учествуваат со значителено учество. Оваа група ја следат
производството на метални производи и легури (9.34%), пијалаци (6.2%), неметални
производи (5.9%) и тутун (4.5%).[205] Делот од енергетскиот сектор, кој се однесува на
производството на електрична и топлинска енергија, се базира на експлоатација и
преработка на нискокалоричен, високо загадувачки лигнит (66% од вкупното
производство) и искористувањето на водениот потенцијал на речните текови односно
вештачките езера (34% од вкупното производство).
2.1.3 Сообраќајно-транспортен сектор
И покрај генералната застапеност на сите видови сообраќај, во превозот на лица и
материјални добра на ниво на државата доминираат патниот и во помал обем,
железничкиот транспорт. Според официјалните податоци за 2013 година Република
Македонија располага со 14.157 km категоризирани патишта и 696 km железнички
пруги.[206] Диспаритетот помеѓу патниот и железничкиот транспорт се огледува во нивното
поединечно учество во превозот на лица и материјални добра. Само во текот на 2013
година бројот на превезени патници во патниот односно железничкиот сообраќај
изнесувал 16.052.000 односно 853.000 лица сукцесивно. Во истиот период со патен
односно железнички сообраќај пренесени се 31.346.000 односно 2.283.000 тони товар.[207]
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Изразената транспортна ориентираност кон патниот сообраќај резултира со
константен пораст на бројот на регистрирани моторни возила на национално ниво. Во
Табелата 2.1 даден е приказ на трендот на пораст на бројот на моторни возила во
периодот 2009-2013 година, кој ги вкучува сите законски предвидени категории возила со
сопствен погон.
Табела 2.1 Пораст на бројот на моторни возила на национално ниво[208]

Година
2009
2010
2011
2012
2013

Број на регистрирани моторни возила
332 365
360 789
364 019
350 762
411 637

2.2 Национална регулатива за квалитет на амбиентен воздух
Согласно со обврските кои произлегуваат од ратификациите на Рамковната
конвенција за климатските промени на ООН, Протоколот од Кјото и пратечките
меѓународни документи, Владата на Република Македонија изготви неопходни законски и
подзаконски акти за регулирање на квалитетот на амбиенталниот воздух, особено низа
на ограничување на дозволените нивоа на поедините видови полутанти. Истите се во
потполност усогласени со важечките рамковни и пратечки директиви на ниво на ЕУ од
оваа област. Преглед на законските и подзаконските акти кои се на сила во Република
Македонија даден е во Прилог 2.
Корпусот полутанти содржани во националната регулатива се производ на
активното партиципирање на регистрираните извори на загадување од антрополошко
потекло на територијата на Република Македонија. При тоа, секој од нив поседува
различен удел согласно бројот на нормативно опфатени загадувачи кои ги произведува.
Во однос на оние кои се негов директен или индиректен продукт транспортниот
подсектор поседува висок степен на застапеност во нормираната полутантна
номенклатура. Во табела 2.2 даден е пресек на штените и стакленички гасови, како и
суспендираните честички кои претставуваат полутантни продукти на подсекторот
транспорт и се предмет на базичните постапки за мониторинг и контрола на квалитетот
на воздухот на национално ниво. Овој пресек врши дистинкција на нивните законски
дозволени нивоа на пречекорување во однос на заштитата на здравјето и вегетацијата,
како и постапките за информирање и алармирање.
Табела 2.2 Дозволени нивоа на пречекорување на полутанти од подсекторот транспорт[209]
Гранични вредности за заштита на здравјето
Полутант

SO 2
NO 2
PM 10
PM 2.5
SO 2
NO x
O3
O3
SO 2
NO 2
PM 10

Максимален емисионен
период

Гранични/целни нивоа

Дозволен број
надминувања годишно

1 час / 24 часа
350 μg/m3 / 125 μg/m3
1 час / 1 година
200 μg/m3 / 40 μg/m3
24 часа / 1 година
50 μg/m3 / 40 μg/m3
1 година
25 μg/m3 / 20 μg/m3
Гранични вредности за заштита на вегетацијата
1 год. / зимски период
20μg/m3
1 година
40μg/m3
Прагови на информирање и алармирање
1 година
180 μg/m3(информ.)
3 последоватени часа
240 μg/m3(аларм.)
1 година
500 μg/m3(аларм.)
3 последоватени часа
400 μg/m3 (аларм.)
5 последоватени дена
>50 μg/m3(информ.)
5 последоватени дена
>100 μg/m3(аларм.)
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24 / 3
18 / 35 / -/-/-/-

-/-/-/-/-

Во табела 2.3 прикажани се законски дозволените нивоа на пречекорување на
тешките метали, како пратечки полутантни продукти на подсекторот транспорт. Истите се
нормативно третирани исклучиво низ граничните вредности за заштита на човековото
здравје.
Табела 2.3 Максимални нивоа на пречекорување на тешки метали[210]
Гранични вредности за заштита на здравјето
Загадувач

Референтен период

Гранични/целни нивоа

Олово
Никел
Кадмиум

1 година
1 година
1 година

0.5 μg/m3
20 ηg/m3
6 ηg/m3

Дозволен број
надминувања годишно

-/-/-/-

Важечката регулатива врши препознавање и на максималните емисиони
количества („плафони“) за поедини полутанти на годишно ниво. Истите се прикажани во
табела 2.4.
Табела 2.4 Горни граници за поедини видови полутанти[211]

SO 2
110 kt/годишно

NO x
39 kt/годишно

NH 3
12 kt/годишно

NMVOC*
30 kt/годишно

*NMVOC – неметански нестабилни органски соединенија

2.3Состојба со стакленички и некои штетни гасови и
суспендираничестички во Република Македонија
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) на РМ е
единствената институција која, преку проектот Државен автоматски мониторинг систем
(ДАМС), врши континуирано 24 часовно следење на квалитетот на амбиенталниот воздух
на национално ниво. На сл.2.1 прикажан е мониторинг системот како мрежа од дванаесет
автоматски станици лоцирани, со исклучок на градот Скопје, на териториите на
општините Илинден (с. Мршевци и с. Миладиновци), Битола, Велес, Куманово, Кочани,
Кичево, Кавадарци, Тетово и Лазарополе.

Сл. 2.1 Распоред на автоматски мониторинг станици на територијата наР. Македонија
во системот ДАМС[212]

Технологијата на мониторинг станицитеовозможува следење на штетните гасови
сулфур диоксид и азот диоксид, стакленичките гасови јаглерод моноксид и озон,
суспендираните честички, како и полутантите озон, бензен, толуен, етил-бензен, орто и
пара ксилен. Резултантните мерења на првите пет полутанти, како носители на
атмосферското загадување, се систематизираат од страна на Министерството за
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животна средина и просторно планирање на Република Македонија на годишно ниво во
форма на извештаи од обработени податоци за квалитетот на животната средина. За
потребите на магистеркиот труд искористени се расположливите податоци за 2012 и 2013
година од последниот објавен Годишен извештај за 2013 година.
Најголемите емисии на сулфур диоксид (SO 2 ) во текот на 2012 година потекнуваат
од производните капацитети за производството на електрична енергија (93.82%) а, во
помал обем од производните индустриски капацитети (3.34%) и неиндустриските
согорувачи (2.53%) 6. Емисиите на SO 2 кои потекнуваат од патниот сообраќај, поради
нискиот удел од 0.01% немаат позначителна улога во атмосферските концентрации
на овој полутант на национално ниво. Во текот на 2012 и 2013 година во градовите
Кавадарци, Кочани, Велес и Тетово измерени се повисоки нивоа на емисија SO 2 во однос
на останатите мерни локалитети. Како резултат на се пошироката употреба на нафтени
деривати за греење со содржина на сулфур до 1% овој полутант бележи повеќегодишно
опаѓање во атмосферското ниво дури и под нормираната граница од 110 kt 7.
Азотните оксиди (NO x ) бележат повеќегодишен опаѓачки тренд на ниво на
Република Македонија. Атмосферските концентрации регистрирани во 2012 година, како
резултат на емисиите од индустриските капацитети за производство на електрична
енергија (54.97%), се под нормираната горна граница од 39 kt. На национално ниво
патниот собраќај учествува со значитеен удел од 28.41% во вкупните концентрации
на NO x. Просечната годишна концентрација на NO x во однос на граничната вредност за
заштита на човековото здравје не е надмината на ниту едно од мерните места. Највисоки
концентрации на NO x се измерени во регионите на Тетово, Велес и локалитетот
Миладиновци)[213]. Во текот на 2013 година бројот на дозволени надминувања на
часовната гранична вредност за заштита на човековото здравје не е надмината на ниту
едно мерно место. На сл.2.2 даден е компаративен приказ на емсиите на SO 2 и NO x по
сектори за 2012 година.
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Сл. 2.2 Секторски емисии на SO 2 и NO x за 2012 година на ниво на Р.М., 2012 година[214]

Во овој контест терминот „неиндустриски согорувачи“ ги опфаќа повеќето потрошувачи на фосилни горива
кои не спаѓаат во категоријата „индустриски“, вклучувајќи ги локаните топлани, објектите со сопствени грејни
системи и индивидуаните домаќинствата
7
Овој „плафон“ надминат е единствено во периодот 2008-2009 одина, првенствено како резултат на
согорувањата на фосилни горива со висока концентрација на SO2 при производството на електрична односно
топлинска енергија.(Извор: Годишен извештај од обработени податоци за квалитет от на животната
средина 2013)
6
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Вкупните атмосферски концентрации на суспендирани честички (РМ 10 и РМ 2.5 ) на
национално ниво за 2012 година потекнуваат од согорувањето на фосилните горива во
електроенергетските постројки (54.87%), производните
процеси (33.84%) и
неиндустриските согорувачи (7.01%). Патниот сообраќајучествува со скромен просечен
удел од (2.47%)во целокупните емисии на суспендирани честички за 2012 година,
претежно во форма на РМ 10 компонентата).[215]Највисоки концентрации на овој полутант
забележани се од страна на мерните станици во Тетово, Кавадарци, Кичево, Битола и
Миладиновци. Во периодот 2012÷2013 просечната годишна концентрација во однос на
годишната гранична вредност за заштита на човековото здравје не е надмината
единствено кај мерното место Лазарополе. На сл.2.3 даден е компаративен приказ на
емисиите на РМ 10 односно РМ 2.5 по сектори за 2012 година.
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Сл.2.3 Секторски емисии на РМ 10 и РМ 2.5 на ниво на РМ, 2012година[216]

Највисока емисија на јаглерод моноскид (СО) во текот 2012 година забележана е
од секторот неиндустриски согорувачки инсталации (55.81%). Пратечката група извори ја
сочинуваат електроенергетските постројки (5.13%) и производствените индустриски
капацитети (6.52%). Во овој период патниот сообраќај забележал респектабилен удел
од (32.09%).[217] Зголемувањето на вкупните атмосферски концентрации на СО во
периодот 2005-2008 го следи период на нивно умерено намалување. Поради непостоење
на значителен пад во општиот тренд се претпоставува дека регистрираното намалување
првенствено се должи на несигурноста на самиот тренд, но и на активностите за
прилагодување на нултото ниво на мерните инструменти почнувајќи токму од 2008
година. На сл.2.4 прикажани се емисиите на СО по сектори за 2012 година.
Неиндустриски согорувачи
Производна индустрија
Производни процеси
Патен сообраќај
Мобилни извори
Отпад
Ел енергетски постројки

Сл.2.4 Емисии на СО по сектори за 2012 година[218]
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Поради фотохемиската условеност со други полутанти емисиите на озон, О 3 се
зависни од амбиенталното присуство на NO x и испарливи органски соединенија (VOCs).
Како најголеми извори на О 3 и VOCs се подсекторот транспорт и индустриските
постројки. Во периодот 2012÷2013 година најголеми концентрации на О 3 се забележани
во Лазарополе, Тетово и Кочани.[219]

2.4 Профил на градот Скопје
Со функција на административен центар градот Скопје зафаќа позиција во горниот
тек на река Вардар, во физичко-географската целина на Скопската котлина. Во
административно-организациски смисол подрачјето на градот во потполност или делумно
ги опфаќа териториите на десет административни единици со карактер на градски
општини. Потесното градско подрачје претставува густо населена, линеарна урбанопросторна структура, чиј доминантен распон од 24 km се протега во правец „исток-запад“,
со пратечки 9 km во правец „север-југ“, формирајќи ареал со површина од околу 8.790
ha)[220]. Овој карактеристичен урбан простор опкружен е со повеќе рурални зони кои
претставуваат просторни екстензии на припаѓачките општински единици. Поединечниот
сооднос на урбаниот и руралниот простор не е ист и варира од општина до општина. На
сл.2.5 прикажана е просторната диспозиција на административното подрачје на градот
Скопје.

Сл.2.5 Просторна диспозиција на територијата на град Скопје[221]

Вршејќи континуирано сублимирање на општествено-стопанските функции во
историски долг временски период градот Скопје опстојува во вид на сложен стопанскоекономски, социолошки и културолошки склоп со комплексна мултифункционална
природа.
2.4.1 Демографски карактеристики
Со пописот од 2002 година во рамките на административното подрачје на
главниот град регистрирани се вкупно 504.188 жители)[222]. Актуелниот демографски
тренд претставува комбинација на природниот прираст и засилената демографска
експанзија како пропратен ефект на регионалните миграциски процеси насочени кон
градот Скопје. Овој тренд за 2012 година проектира неофицијално демографско ниво од
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613.047 жители[223].Во смисол на населеност и посетеност градот Скопје претставува
некомпактен и неудначен простор, чии зони на дневно ниво регистрираат циркулирање
на број на луѓе кој е далеку над статистичките показатели за нивната моменталната
населеност. Оваа појава, во комбинација со изразениот дисбаланс во просторниот
распоред на неговите функции, доведува до високо дневно оптоварување на поедини
градски зони со поскромен просторен капацитет за прифат.
2.4.2 Економско-стопански карактеристики
Како жариште на социо-економскиот развој градот Скопје генерира околу 57% од
вкупниот БНП, кој се остварува благодарение на работниот ангажман на речиси 44% од
вкупниот број на вработени лица во Република Македонија. Моделот на досегашниот
економски развој на градот Скопје подразбира акцентирање на услужниот и
индустрискиот сектор на начин кој, во комбинација со моноцентричните развојни
тенденции, го јакне неговиот гравитациски потенцијал. Согласно структурата на
економскиот простор индустриските капацитети од производен односно преработувачки
профил лоцирани се во рамките на постоечките индустриски зони на западната,
северната и источната страна на градот. Просторната експанзија на градското ткиво со
текот на времето довела до приближување на дел од производните капацитети со
останатите урбани функции. Во табела 2.5 прикажана е структурата на индустриските
дејности застапени на подрачјето на главниот град.
Табела 2.5 Структура на застапени индустриски дејности во град Скопје[224]

Тип на индустриска дејност (производство)
Прехрамбени производи
Метални производи
Печатење и репродукција на медиуми
Облека
Мебел
Гумени производи и пластични маси
Поправка и инсталирање на машини и опрема
Машини и опрема
Хартија и хартиени производи
Текстил
Еектрична опрема
Пијалоци

Учество (%)
16.2
15.5
14.4
10.5
8.7
7.9
6.8
4.9
4.1
3.6
3.6
1.7

2.4.3 Сектор енергетика
Логичен ефект на демографско-стопанската концентрација на подрачјето на
главниот град претставува изразената потрошувачка на примарна енергија. Иако мала по
глава на жител, оваа потрошувачка е висока по единица на бруто производ, што градот
Скопје го вклопува во неповолниот национален тренд на енергетска ефикасност.
Вкупната потрошувачка на енергија во Скопскиот регион бележи непрекинат раст, што е,
меѓу останатото, резултат на високата потрошувачка на елетричната енергија во
индустрискиот сектор. Во текот на 2012 година овој сектор ангажирал, 38.6% од вкупната
потрошувачка на електрична енергија, надминувајќи го за повеќе од, 10% обемот
потрошен во домаќинствата, 28.1%[225].
Просторно-демографската експанзија на градот поставува барања за екстензивен
развој на топловодниот систем. Планските развојни решенија за стабилизирање на
снабдувањето со топлинска енергија во урбаното подрачје на градот во најголем дел се
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реализирани 8. Меѓу тоа, несмалената употреба на течните фосилни горива за
производство на топлинска енергија на локално ниво и пратечките еколошки ефекти и
понатаму остануваат поле за широко делување во рамките на овој енергетски сегмент.
Изградбата на гасоводен систем во Скопскиот регион, како приоритетна задача
утврдена со Просторниот план за Република Македонија, е реализирана во скромен
обем. Освен поединечното приклучување на одделни корисници гасификација со еден
магистрален крак во должина од 6.5 km изведена е за потребите на ТИРЗ 9 „Скопје“, како
и до неколку индустриски капацитети лоцирани во Источната индустриска зона на градот,
кои претставуваат и единствените крупни потрошувачи на овој еколошки прифатлив
енергенс)[226].
2.4.4 Сообраќајно-транспортен сектор
Изразената ориентираност кон моторниот сообраќај е основната одлика на
сообраќајниот систем на главниот град. Отсуството на конкретни мерки за „смирување“
на степенот на моторизација, обемните дневни миграции насочени кон градот и мерките
на националната политика за увоз на моторни возила дополнително ги акцентираа
потешкотиите во неговото функционирање. Политиката на локалната самоуправа во
делот на сообраќајната пропулзивност врши санирање на овие потешкотии во парцијален
и неконзистентен манир, на начин кој истите потенцијално ги одлага. Мерките спроведени
во делот на промоцијата на алтернативните, особено немоторизираните видови превоз
резултираат со нетранспарентен ефект во смисол на осетно намалување на патувањата
со автомобил.
Иако поскромен во однос на повеќето западноевропски градови со слични
демографско-просторни карактеристики степенот на моторизација на градот Скопје во
2009 година изнесувал 239 возила на 1000 жители 10. Во табелата 2.6 прикажана е
проекцијата на степенот на моторизација изготвена за потребите на ГУП за градот Скопје
2002-2020 11. Во рамките на истата даден е приказ на трендот на вкупниот број
регистрирани моторни возила за главниот град до 2030 година.
Табела 2.6 Степен на моторизација за град Скопје, 2002-2030[227].

Година
2002
2009
2010
2015
2020
2025
2030

Регистрирани патнички
автомобили (ПА)
119 139
121 880
139 543
154 536
170 508
187 425
205 240

Степен на моторизација
(ПА/1000жители)
206
223
234
249
267
285
304

Значителен удел во ваквото системско ефектуирање има недоврешеноста на
сообраќајната инфраструткура во делот на транзитните магистрални коридори, што за
последица има концентрирање на патувањата на поголеми градски релации на
хиерархиски несоодветно инфраструктурно ниво со пратечките негативни сообраќајноеколошки ефекти. Од планираните 211,179 km урбана инфраструктура до ниво на
сервисни сообраќајници завршно со 2010 година изградени се вкупно 118,190
Пуштање во погон на новата Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) на АД Елем Енергетика и зголемување на
производните капацитети на топланите „11 Октомври“ и „Запад“ на БЕГ (АД Топлификација)
9
ТИРЗ – Технолошка индустриска развојна зона.
10
Резутат на анкетна постапка спроведена заради изработка на транспортен Мастер план за поголемо
Скопје.
11
Проекцијата е утврдена за потребите на ГУП во 2000 година. Приближната вредност на проекцијата за 2010
година во однос на онаа содржана во Мастер планот за 2009 година ја потврдува високата прецизност на
двете апроксимации.
8
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km(55,97%). Во меѓувреме изградени се дополнителни 2,099 km на делници од
сообраќајните коридори „Словенија“ и „Србија“)[228]. На сл. 2.6 даден е пресек на односот
планирани-реализирани должини на градската сообраќајна инфраструктура до ниво на
сервисни сообраќајници 12.
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Сл. 2.6
Однос планирана-реализирана должина на улична мрежа во град Скопје, до ниво на сервисни
улици, 2010 година година[229]

2.5 Историјат на состојба со стакленички и некои штетни гасови
и суспендиранитчестички во градот Скопје

2.5.1 Мерења извршени од страна на МЖСПП на РМ, за 2005÷2012 година
Мониторинг станиците на системот ДАМС инсталирани се на пет локации на
територијата на градот Скопе. Функционирајќи во ист 24 часовен режим тие вршат
следење на амбиенталните нивоа на штетните гасови сулфур диоксид и азот
диоксид,стакленичките гасовијаглерод моноксид и озон и суспендираните честички (РМ 10
и РМ 2.5 ). На сл.2.7 прикажани се локациите на ДАМС мониторинг станиците на
територијата на главниот град.

Сл.2.7 Распоред на ДАМС мониторинг-станици во градот Скопје[230]

Изборот на локации за поставување на станиците направен е врз основ на
критериумот за проценето влијание на поедини извори на загадување)[231].

Урбаните сообраќајници од пониски категории (станбени и пристапни) не се земени во предвид поради
нивната строго ограничена, локална транспортна функција.
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мерни станици ЦЕНТАР и РЕКТОРАТ, за мерење на влијанието од
сообраќајот,
мерна станица КАРПОШ, за мерење на влијанието на позадинските
концентрации на стакленичките гасови во типична урбана
резиденцијална зона,
мерна станица ЛИСИЧЕ, за мерење на комбинираното влијание од
сообраќајот и блискиот индустриски комплекс (фабрика за цемент),
мерна станица ГАЗИ БАБА, за мерење на позадинските концентрации на
стакленичките гасови во зона со субурбани карактеристики.

Резултантните мерења на петте носители на GHG атмосферското загадување
систематизирани се од страна на правниот субјект Фармахем од Скопје во публикацијата
Оперативна програма за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух со
РМ 10 )[232]. Во магистерскиот искористени се даден е преглед на расположливите податоци
содржани во програмата.
2.5.1.1 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЦЕНТАР, 2005÷2012
Највисоките измерени нивоа кај мерната станица ЦЕНТАР во текот на 2005 и 2012
година потекнуват од полутантот суспендирани честички РМ 10 . Во текот на овие две
години граничната вредност за заштита на човековото здравје (50 μg/m3) била надмината
значително повеќе од годишно дозволените 35 пати и тоа 191 пат во 2005 година и 211
пати во текот на 2012 година[233]. Референтниот период карактеристичен е и по високото
присутво на NO 2 , при што забележаните нивоа ја надминуваат целната гранична
вредност за заштита на човековото здравје (40 μg/m3).
Измерените податоци покажуваат прифатливи концентрациони нивоа на
полутантот SO 2 , под целните вредности за заштита на човековото здравје. Благо
растечкиот тренд на атмосферските нивоа на СО за периодот 2005-2008 година ги држи
просечните концентрации на овој полутант над целната вредност за заштита на
човековото здравје (10 μg/m3). На сл.2.8 даден е приказ на измерените нивоа на поедини
загадувачи од мерната станица ЦЕНТАР за периодот 2005-2012 годинa.
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Сл.2.8 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЦЕНТАР,
2005÷2012 година[234]

Ваквата структура на полутантниот профил на локалитетот ги издвојува процесите
на согорување на фосилните горива како главен извор на загадување во зоната на
мерната станица ЦЕНТАР. Оддалеченоста на најблиските постројки за производство на
електрична енергија и близината на најмалку два високо оптоварени сообраќајни
коридори и крстоснички јазли укажува на потенцијално високото влијание на моторниот
сообраќај на полутантниот „профил“ на зоната на мерната станица ЦЕНТАР.
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2.5.1.2 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица РЕКТОРАТ,2005÷2012
Опаѓачките но високи нивоа на суспендирани честички РМ 10 и NO 2 се доминантна
карактеристика на концентрациите полутанти измерени од страна на мерната страница
РЕКТОРАТ. Просечната РМ 10 гранична вредност за заштита на човековото здравје во
периодот 2007÷2012 година била надмината вкупно 1281 пат[235]. За 2006 односно 2007
година концентрациите на РМ 10 и NO 2 бележат намалување, при што единствено нивото
на NO 2 преминува под целната гранична вредност за заштита на човековото здравје (40
μg/m3). Бројотна надминувања на граничната вредност за заштита на човековото здравје
во периодот 2009÷2012 ја издвојува важноста на полутантот РМ 10 за квалитетот на
амбиенталниот воздух во зоната на мерната станица РЕКТОРАТ. Измерените нивоа на
СО во периодот 2006÷2010 година се движат претежно под граничната вредност за
заштита на човековото здравје (10 μg/m3).
Согорувањето на фосилните горива и во овој случај се наметнува како основен
причинител за концентрација на стакленички гасови во зоната на мерната станица
РЕКТОРАТ. Непосредноста на хронично пренапрегнат крстонички јазол и два високо
оптоварени сообраќајни коридори го издвојува моторниот соообраќај како потенцијално
доминантен извор на загадување во рамките на овој локалитет. На сл.2.9 даден е приказ
на измерените нивоа на поедини видови загадувачи од мерната станица РЕКТОРАТ за
периодот 2005÷2012 година.
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Сл.2.9 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица РЕКТОРАТ,
2005÷2012 година[236]

2.5.1.3 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица КАРПОШ, 2005÷2012
Слично однесување покажуваат и измерените вредности за концентрациите на
РМ 10 и NO 2 во зоната на мерната станица КАРПОШ. За разлика од концентрациите на
РМ 10 , кои, според бројот на надминувања на граничната вредност за заштита на
човековото здравје рамковно го одредуваат полутантниот профил на овој локалитет,
ануалните нивоа на NO 2 веќе во 2007 година се спуштиле под критичниот „плафон“ од 40
μg/m3. Емисиониот пресек за референтниот период го „дополнувааат“ високото ниво на
РМ 2.5 измерено во текот на 2012 година, амплитудната вредност на полутантот SO 2
регистрирана во текот на 2007 година и концентрациите на СО кои претежно се движат
околу вредност за заштита на човековото здравје (10 μg/m3).
Оддалеченоста на мерната микро-локација од високо оптоварените транспортни
коридори и крстоснички јазли укажува на поголемо потенцијално влијание од други
извори на загадување. Блиската неурбанизирана, субстандардна населба и постоењето
на помали производни капацитети северно од брегот на р. Вардар го потенцираат
согорувањето на фосилните горива за потребите на индивидуалните домаќинства и
локалните постројки како потенцијално главен извор на стакленички гасови во оваа зона.
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На сл.2.10 даден е приказ на измерените нивоа на поедини видови полутанти од мерната
станица КАРПОШ за периодот 2005÷2012 година.
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Сл.2.10 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица КАРПОШ,
2005÷2012 година[237]

2.5.1.4 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица
ГАЗИБАБА,2005÷2012
Потенцијалниот тренд на намалување на РМ 10 нивоата во периодот 2009÷2010
година анулиран е со високата просечна вредност измерена во текот на 2012 година. Во
2012 година забележени се вкупно 175 надминувања на граничната вредност за заштита
на човековото здравје[238]. Во текот на 2007 и 2008 година нивоата на NO 2 се спуштиле
под таа критична граница, но поради некомплетни податоци за понатамошното движење
на концентрациите на овој полутант не постои можност за целосно согледување на
неговиот тренд. Опаѓање за периодот 2007÷2010 година забележливо е во однос на
просечните годишни нивоа на СО, додека концентрациите на SO 2 се движат во рамките
на нормираните вредности.
Карактеристичната локација на ова мерно место, чија заднина во насоката запад
ја сочинува парк-шумата Гази Баба, укажува на потенцијално доминантното еколошко
влијание на индустриските капацитети лоцирани во правец исток-североисток. На сл.2.11
даден е приказ на измерените нивоа на поедини видови полутанти од мерната станица
ГАЗИ БАБА за периодот 2005÷2012 година.
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Сл.2.11 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ГАЗИ БАБА,
2005÷2012 година[239]
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2.5.1.5 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЛИСИЧЕ, 2005÷2012
Релативно високата застапеност на сообраќајно оптоварување и значителното
присуство на индивидуални домаќинства чии енергетски потреби се задоволуваат
претежно низ користење на цврсти и течни горива од фосилно потекло се причинителите
за високите концентрации на РМ 10 во склоп на еден менлив но сепак растечки тренд.
Бројот на надминувања на граничната вредност за заштита на човековото здравје на
годишно ниво, кој кај останатите мерни станици бележи благи опаѓања, кај мерната
станица ЛИСИЧЕ бележи раст со максимална забележена вредност од 279 надминувања
во текот на 2012 година[240]. Благо опаѓање до граничната вредност за заштита на
човековото здравје бележи полутантот NO 2 . Концентрациите на SO 2 се движат во
прифатливи еколошки рамки, додека повеќегодишните просечни нивоа на СО претежно
ја „тангираат“ нормираната гранична вредност за заштита на човековото здравје за овој
полутант (10 μg/m3). На сл.2.12 даден е приказ на измерените нивоа на поедини видови
полутанти од мерната станица ЛИСИЧЕ за периодот 2005÷2012 година.
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Сл.2.12 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЛИСИЧЕ, 2005÷2012 година[241]

2.5.1.6 Измерени концентрации на озон од мерните станици на МЖСПП, 2005÷2012
Емисионите трендови на полутантот озон (О 3 ) за сите мерни места генерално ги
карактеризира неправилност со повторување на амплитудните вредности кај поедините
станици. Емисиони максимуми забележени се кај мерната станица ЛИСИЧЕ, во текот на
2005 и 2007 година и мерната станица РЕКТОРАТ, во текот на 2007 година.
Последователниот е проследен со опаѓачка фаза во период од наредните три години. На
сл.2.13 даден е приказ на измерените нивоа на О 3 од сите мерни станици во системот
ДАМС за периодот2005÷2012.
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Сл.2.13 Измерени концентрации на О 3 од мерните станици на МЖСПП, 2005÷2012 година[242]
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2.5.2 Мерења извршени од страна на Фармахем во 2012 година
Соработката помеѓу Градот Скопје и правниот субјект Фармахем од Скопје врз
база на ориентацијата на градската власт на полето на заштитата на животната средина
резултираше со изготвување на Елаборат за ниво на бучава и нејонизирачко зрачење и
состојбата со амбиентниот воздух во град Скопје[243]. За потребите за оценка на
квалитетот на амбиентниот воздух во периодот 13.07.÷13.08.2012 година извршена е
серија од „снимања“ од страна на субјектот Фармахем со сопствена опрема, на носечките
полутанти сулфур диоксид, азот диоксид, јаглерод моноксид, РМ 10 суспендирани честички
и озон.
Микролокациите за поставување на мерната опрема избрани се согласно
критериумот за препорачливост во однос на претпоставеното влијание на поедините
видови загадувачи. За сите мерни места микро-локациите се утврдени на растојанија од
најмалку 4 m од оската на најблиската сообраќајна лента, 10 m од работ на најблискиот
тротоар односно од 25 m од работ на најблиската крстосница[244]. При бележењето на
концентрациите на NO 2 мерната опрема е приближувана на растојание од 5 m од работ
на најблискиот коловоз. На сл.2.14 даден е ситуационен приказ на локациите на
територијата на градот Скопје на кои е поставена мерната опрема на субјектот
Фармахем.

Сл.2.14 Локации на поставување на мерна опрема Фармахем[245]
Земањето на примероци од предметните полутанти извршено е на четири мерни
места со различно влијание на претпоставените извори на загадување:





мерно место ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, за мерење на концентрациите на полутанти од
моторниот сообраќај,
мерно место КИСЕЛА ВОДА, за мерење на концентрациите на полутанти во
типично урбана зона,
мерно место ГАЗИ БАБА (локалитет Железара), за мерење на концентрациите
на полутанти во урбана зона од непосреден индустриски капацитет, и
мерно место ЦЕНТАР (локалитет Градски Парк), за мерење на концентрациите
на полутантиво зона за спорт и рекреација.

2.5.2.1 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ,13.07. ÷13.08.2012
И покрај опаѓање под граничната вредност за заштита на човековото здравје
упадливото пристуство на полутантите РМ 10 и NO 2 потенцијално го потврдува
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доминантното влијание на моторниот сообраќај на општиот еколошкипрофил на овој
локалитет. Регистрираните концентрации на SO 2 и СО се движат во дозволените односно
целни граници за заштита на човековото здравје. На сл.2.15 даден е приказ на
измерените нивоа на поедини видови полутанти од мерната станица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ за
периодот 13.07.÷13.08.2012 година.
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Сл.2.15 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ,
13.07.÷13.08.2012 година[246]

2.5.2.2 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЦЕНТАР –
Градски парк, 13.07. ÷13.08.2012
Во однос на фунцијата на локалитетот (спорт и рекреација) регистрирани се
неочекувано високи концентрации на суспендирани честички РМ 10 и NO 2 . Имајќи ја во
предвид неговата еколошки прифатлива северна заднина (Градски Парк, река Вардар,
касарна „Илинден“) влијанието на моторниот сообраќај, кој мерното место го тангира од
јужната страна, се наметнува како потенцијано доминантно. Концентрациите на SO 2 и СО
немаат позначително влијание врз општиот еколошки профил на овој локалитет. На
сл.2.16 даден е приказ на измерените нивоа на поедини видови полутанти од мерната
станица ЦЕНТАР – Градски Парк за периодот 13.07.÷13.08.2012 година.
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Сл.2.16 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ЦЕНТАР – Градски парк,
13.07.÷13.08.2012 година[247]
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2.5.2.3 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ГАЗИ БАБА –
Железара, 13.07. ÷13.08.2012
Заднинското еколошко влијание на индустриските капацитети, лоцирани во правец
исток-североисток, потенцијално се јавува и при мерењата извршени од страна на
субјектот Фармахем. Колебливиот тренд на концентрациите на РМ 10 , со критичен
амплитуден отскок кон крајот на месецот јули, се движи воглавно под граничната
вредност за заштита на човековото здравје. Во ист манир, низ еден посмирен тренд, се
манифестираат измерените амбиентални нивоа на NO 2 . Полутантите SO 2 и СО бележат
незначително влијание на состојбата со стакленичките гасови во зоната на мерната
станица ГАЗИ БАБА – Железара. На сл.2.17 даден е приказ на измерените нивоа на
поедини видови полутанти од мерната станица ГАЗИ БАБА – Железара за периодот
13.07.÷13.08.2012 година.
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Сл.2.17 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица ГАЗИ БАБА –
Железара, 13.07.÷13.08.2012 година[248]

2.5.2.4 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица
КИСЕЛА ВОДА, 13.07. ÷13.08.2012
Променливиот тренд сепак ги порамнува амбиенталните концентрации на РМ 10 со
граничната вредност за заштита на човековото здравје некаде кон крајот на
референтниот период. Високото присуство на суспендирани честички од овој вид укажува
на општата еколошка ранливост на оваа резиденцијална зона, која потенцијано трпи
комбинирано влијание како резултат на согорувањето на фосилните горива од
индивидуалните домаќинства, моторниот сообраќај и индустриските капацитети
лоцирани во правец исток. На сл.2.18 даден е приказ на измерените нивоа на поедини
видови полутанти од мерната станица КИСЕЛА ВОДА за периодот 13.07.÷13.08.2012
година.
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Сл.2.18 Измерени концентрации на полутанти од мерна станица КИСЕЛА ВОДА,
13.07.÷13.08.2012 година[249]

2.5.2.5 Измерени концентрации на полутантот озон од мерните станици на
Фармахем, 13.07. ÷13.08.2012
Колебливоста на концентрациите укажува на релативно слична подложност на
мерните локалитети на полутантот озон (О 3 ). Кон крајот на референтниот период сите
мерни станици регистрирале нивно умерено намалување. На сл.2.19 даден е приказ на
измерените нивоа на О 3 од мерните станици на Фармахем за периодот 13.07.÷13.08.2012
година.
140
120
100

Ѓорче Петров

80

Кисела Вода

60

Гази Баба

40

Центар

20
0
13.07.

13.08.

Сл. 2.19 Измерени концентрации на О 3 од мерните станици на Фармахем,
13.07.÷13.08.2012 година[250]

2.5.3 Мерења на суспендирани честички РМ 10 и РМ 2.5 извршени од страна на МЖСПП
и Фармахем во периодот 10.06.2012÷12.01.2013
Како резултат на воспоставената соработка со Градот Скопје субјектот Фармахем
од Скопје извршил мерење на атмосферските концентрации на суспендираните честички
РМ 10 и РМ 2.5 во текот референтен шестмесечен период 10.06.2012÷12.01.2013
година)[251]. За оваа кампања од страна на субјектот Фармахем извршен е избор на нови
четири мерни локации на територијата на градот Скопје, како репрезенти на зони со
различни урбани карактеристики односно еколошки влијанија:


мерно место ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, за мерење на концентрациите на стакленичките
гасови во урбано-позадинска зона,
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мерно место ГАЗИ БАБА, за мерење на концентрациите на стакленичките
гасови во индустриска зона,
мерно место АЕРОДРОМ, за мерење на концентрациите на стакеничките
гасови во урбана резиденцијална зона, и
мерно место ЦЕНТАР, за мерење на концентрациите на стакленичките гасови
во зона под силно влијание на моторниот сообраќај.

Во магистерскиот труд е прикажан компаративен приказ на измерените вредности
на суспендираните честички РМ 10 и РМ 2.5 за периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година од
страна на ДАМС мерните станици на МЖСПП и субјектот Фармахем[252].
Севкупните мерења спроведени се во четири кампањи, со осумнаесет мерни
подпериоди во вкупно времетраење од четири до седум дена. Во текот на месеците
октомври и декември 2012 година реализирани се два мерни меѓупериоди со поединечни
времетраења од два односно единаесет дена. Потребата да се даде пресек на
концентрациите на суспендираните честички РМ 10 и РМ 2.5 го диктираше оформувањето
на трендовските движења во тезата врз основ на просечно пресметаните нивоа на двата
полутанти за секој поединечен потпериод.
2.5.3.1 Измерени концентрации на суспендирани честички РМ 10 и РМ 2.5
извршени од страна на МЖСПП, 10.06.2012÷12.01.2013
Колебањето на атмосферските концентрации на РМ 10 суспендираните честички
околу гранично-целната вредност за заштита на човековото здравје (50/40 μg/m3) кај сите
мерни станици отскокнува во периодот од 07 октомври до 30 декември. Овој скок се
поклопува со (1) почетокот на сезоната на зголемено согорување на фосилните горива во
зонските и индивидуалните постројки за производство на топлинска енергија и (2)
зимскиот период, кој низ карактеристичните метеоролошки механизми врши засилување
на негативните еколошки ефекти на и онака зголемената емисија од моторните возила.
На сл.2.20 даден е приказ на измерените нивоа на РМ 10 од мерните станици на МЖСПП
за периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година.
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Сл.2.20 Измерени концентрации на РМ 10 од мерните станици на МЖСПП во
периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година[253]

Временски идентично амплитудно однесување покажуваат и атмосферските
концентрации на РМ 2.5 измерени од страна на мерната станица ЦЕНТАР.
Расположливиот информациски опсег за мерната станица КАРПОШ не го опфаќа
зимскиот дел од референтниот мерен период. На сл.2.21 даден е приказ на измерените
нивоа на РМ 2.5 од мерните станици на МЖСПП за периодот 10.06.2012÷12.01.2013
година.
44

250
200
150
100

Центар

50

Кaрпош
08.01.-12.01.

03.01.-05.01.

30.12.-03.01.

25.12.-30.12.

23.12.-25.12.

14.10.-26.10.

07.10.-12.10.

30.09.-05.10.

23.09.-27.09.

16.09.-20.09.

12.08.-17.08.

05.08.-10.08.

29.07.-03.08.

22.07.-29.07.

15.07.-19.07.

08.07.-13.07.

01.07.-05.07.

24.06.-28.06.

17.06.-22.06.

10.06.-15.06.

0

Сл.2.21 Измерени концентрации на РМ 2.5 од мерните станици на МЖСПП во
периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година[254]

2.5.3.2 Измерени концентрации на суспендирани честички РМ 10 и РМ 2.5 извршени од
страна на Фармахем, 10.06.2012÷12.01.2013
Со почетокот на зимскиот период мерните станици ЃОРЧЕ ПЕТРОВ и АЕРОДРОМ
бележат интензивирање на амбиенталните присуство на суспендирани честички РМ 10 до
ниво слично на измереното од страна на МЖСПП. Присуството на индивидуални
домаќинства во зона со интензивиран моторен сообраќај го потенцира комбинираното
полутантно влијание на мерниот локалитет ЃОРЧЕ ПЕТРОВ од неколку извори.
Мерењата спроведени на мерното место АЕРОДРОМ, на резиденцијален паркингпростор во близина на артеријална сообрајница, ја репрезентира изложеноста на
генералната попуација на полутантот РМ 10 .
Изложеноста на полутантното влијание од сообраќајот на урбана зона
репрезентирано е на мерното место ЦЕНТАР. Избраната микро-локација за реализирање
на мерните активности (непосредност на артеријална сообраќаница со висок интензитет
на сообраќај во двете насоки) го потврдува доминантното партиципирање на моторниот
сообраќај во креирањето на полутантниот профил на овој градски локалитет. Поблаго, но
зголемување кое значително ја надмашува граничната вредност за заштита на
човековото здравје забележано е и од страна на мерната станица ГАЗИ БАБА. На сл.2.22
даден е приказ на измерените нивоа на РМ 10 од мерните станици на Фармахем за
периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година.
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Сл.2.22 Измерени концентрации на РМ 10 од мерните станици на Фармахем во
периодот10.06.2012÷12.01.2013 година[255]

Со сличен тренд се и концентрациите на суспендираните честички РМ 2.5 кај сите
мерни места. На сл.2.23 даден е приказ на измерените нивоа на РМ 10 од мерните
станици на Фармахем за периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година.
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Сл.2.23 Измерени концентрации на РМ 2.5 од мерните станици на Фармахем во
периодот 10.06.2012÷12.01.2013 година[256]
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3. КОНТРОЛНИ МЕРЕЊА НА СО 2 ВО ЦЕНТРАЛНОТО ПОДРАЧЈЕ НА
ГРАДОТСКОПЈЕ
3.1 Оперативно-проектен контекст
Политиката на локалната самоуправа за усвојување на позитивните искуства во
делот на пропулзивноста на динамичкиот сообраќај кулминираше со оформување на
првиот Центар за управување и контрола на сообраќајот (ЦУКС) на ниво на Р.
Македонија. Неговата суштинска улога на „модератор“ на мрежните движења на
административното подрачје на главниот град се темели на континуираното следење на
бројот на возила кои транзитираат низ крстосничките јазли од интерес и негово матрично
трансформирање во корективни параметри за регулација на работата на семафорите.
Базичните системски податоци, во форма на број и категорија на моторни возила
кои во зададена временска матрица приоѓаат на една крстосница, се генерираат
благодарение на мрежа од т.н. детекторски јамки 13, инсталирана под површината на
завршниот асфалтен слој. Независноста при генерирањето, како услов за максимална
прецизност на добиените податоци, се обезбедува по принципот на инсталирање на една
детекторска јамка, на секоја сообраќајна лента, кај секој крстоснички приод од
интерес. На сл.3.1 прикажани се изгледот и стандардните коловозни позиции за
инсталирање на детекторски јамки.

Крстоснички
контролер

Разводна кутија

Кабелска гранка

Сл.3.1 Изглед и начин на инсталирање на детекторски јамки[301]

Како плод на иницијативата на регионалната канцеларија на UNDP во Скопје
бележењето на амбиенталните количества на СО 2 заживува во практична форма со
Skopje Green Route проектот. Во светло на заедничкиот интерес на полето на одржливиот
развој и заштитата на животната средина канцеларијата на UNDP и Министерството за
животна средина и просторно планирање на РМ (МЖСПП), со подршка на Градот
Скопје,застануваат зад проект во форма на апликативна комбинација од мапиран
теренски приказ и податоци во реално време, која на патниците низ главниот град треба
да им ги потенцира временски, финансиски и еколошки најисплатливите рути. Дел од
предвидените информации во реално време се однесуваат на сообраќајните
оптоварувања, застоите во сообраќајот со нивните причинители и нивоата на СО 2 долж
поедините улични делници, а како нивен извор требаше да се искористи токму
податочната база на новоформираниот ЦУКС. За жал, временското коинцидирање на
двата проекти односно незавршениот пилот-период на работа на ЦУКС го оневозможи
протокот на потребните апликативни податоци „во реално време“. Како алтернатива,
13
Едноставна структура од кабел свиен во форма на „јамка“, кој ги регистрира индуктивните импулси при
премин на моторно возило преку неа. Тие импулси, со помош на пропратна опрема, се трансформираат во
електрични сигнали и, последователно, во серверскиот дел на ЦУКС-от, преведуваат во матрична податочна
форма.
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податоците за сообраќајните оптоварувања беа независно колектирани и
систематизирани до неопходното ниво за нивно аналитичко искористување.
Бележењето на амбиенталните количества на СО 2 во моментов покрива три
градски локалитети во чии тежишта се наоѓаат исто толку крстосници на примарната
улична мрежа со докажано високи нивоа на оптовареност со моторен сообраќај.

3.2 Опрема за мерење на нивоата на СО 2
Детектирањето на СО 2 нивоата во рамките на Skopje Green Route проектот се
врши со употреба на т.н. SprintIR Wide Range CO 2 сензори. Високата оперативна брзина
(20Hz), која овозможува до 20 мерења во секунда и прецизноста од ±5% во однос на
реалните полутантни нивоа од овој сензор прават широко апликативен уред особено
погоден за употреба во урбаните средини[302]. Тоа дополнително го овозможува
отсуството на подвижни и делови подложни на прегревање, како и високата
функционална отпорност на влијанијата на останатите амбиентални полутанти и
гасови[303]. На сл.3.2 даден е изгледот и ориентациониот габарит на SprintIR Wide Range
CO 2 сензорите.
Употребната флексибилност постигната е низ производство на овој уред во четири
мерно-спектрални веријанти, од кои за потребите на овој проект избрана е онаа (GC0019) која овозможува мерен опсег на амбиенталното присатсво на СО 2 од 0%-60%[304].

Сл. 3.2 Изглед и габарит на SprintIR Wide Range CO 2 сензор[305]

Технолошките поволности на овој мерен инструмент заокружени се со опсегот на
оперативата резистентност во однос на атмосферската влажност и температура,[306] која,
во комбинација со малите димензии и ниската потрошувачка на електрична енергија,
овозможува негово поставување на постоечката улична урбана опрема, на безбедни
височини надвор од човечкиот дофат.

3.3 Мерни локации
Отсуството на транспортни коридори кои, во концептуален смисол, го градат
инфраструктурниот „р`бет“ предвиден за брзо транзитирање низ градското ткиво, е еден
од изворните сообраќајни хендикепи на градот Скопје.
Здружениот функционален смисол на групата транзитни магистрали – бул.
„Александар Македонски“, бул. „Крушевска Република“ и бул. „Македонија“ (сл. 3.3,
позиции „А“, „Б“ и „В“) – не е потврдени низ нивна операционализација во предвидениот
планерски обем. Резултантната неможност изразените урбани распони на правецот
исток-југозапад да се совладаат под зголемени брзини без споредни сообраќајни
влијанија изнудува обемна интеракција на транзитно-локалните патувања на хиерархиски
пониско мрежно ниво. Појавата на крстоснички јазли со висока концентрација на моторен
сообраќај, како еколошки жаришта во и непосредно околу градското јадро, е логична
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последица на зададените околности. На сл.3.3 даден е приказ на просторната
диспозиција и правците на протегање на транзитните магистрални коридори бул.
„Александар Македонски“, бул. „Крушевска Република“ и бул. „Македонија“.

А

Б
В

Сл. 3.3 Магистрален инфраструктурен „р`бет“ на градот Скопје[307]

Поради наведеното, локациите за бележење на амбиенталните нивоа на CO 2 се
автономно избрани од страна на UNDP и МЖСПП во зоните на 3 (три) припаѓачки
крстоснички јазли, на начин кој, во светло на актуелното сообраќајно оптоварување,
непосредно ќе го потенцира недостатокот од предметните транзитни магистрални
коридори. На сл.3.4 даден е приказ на просторната диспозиција на трите крстосници како
мерни локации за бележење на амбиенталните концентрации на CO 2 .
3.3.1 Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
(сл.3.4, позиција „1“)
Диспозицијата на транзитен магистрален коридор и хиерархиската функција на
примарен прифат и редистрибуција на влезниот прилив на возила од источен правец ја
максимизираат општата важност на овој крстоснички јазол.
Во еколошки смисол отсуството на оптоварено попречно крстосничко влијание
компензирано е благодарение на проценетиот корпус од над 90.000 надворешни возила
кои на дневно ниво влегуваат во главниот град[308].
3.3.2 Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“ (сл.3.4, позиција „2“)
Во отсуство на бул. „Крушевска Република“, како транзитна врска за магистрално
премостување на згуснатото градско јадро, сообраќајната пренапрегнатост на бул. „Гоце
Делчев“ како северен лимес на строгиот центар на Скопје е природен производ на
редовниот прилив на возила од источната капија на градот (правец Куманово).
Во форма на негативен притисок врз биосферата, ирационалноста на наметната
транзитна улога кулминира кај овој булеварски коридор во точките на вкрстување со
доминантните попречни правци. Крстосничкиот јазол, кој го формираат бул. „Гоце
Делчев“, бул. „Крсте Мисирков“ и бул. „Кочо Рацин“ опстојува како препознатлива зона на
хронично интерферирање на транзитни со локалните патувања.
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Сл. 3.4 Мерни локации за регистрирање на концентрациите на CO 2 [309]

3.3.3 Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“(сл.3.4, позиција „3“)
Затворајќи го во тој сегмент рабниот лак на централното градско подрачје оваа
крстосница претставува влезен пункт за редистрибуција на моторниот сообраќај во
неколку јужни и југоисточни насоки. Истовремено, таа опстојува и како излезна капија на
строгиот урбан центар кон југоисточната индустриска зона и дел од сателитските населби
на главниот град (Пинтија, Драчево, Зелениково).
Мрежно-функционалната важност на овој крстоснички коридор детерминирана е,
меѓу останатото, и низ бројот на линии на автобускиот систем за јавен превоз на патници
кои низ него транзитираат.

3.4 Компаративна анализа на измерени сообраќајни оптоварувања и
амбиентални концентрации на СО 2
Поради осетната периодична разлика во динамиката на градските токови и
случувања за потребите на оваа компаративна анализа избрани се вкупно четири
месеци 14. Досегашните искуствени сознанија јасно укажуваат на намалување на обемот
на моторен сообраќај во градот Скопје во текот на летните месеци и негово повторно
засилување кое коинцидира со последователниот есенски образовен циклус. Поради
наведеното, за потребите на овој труд земени се во предвид токму месеците кои го
формираат тој летно-есенски „премин“ – јули/август и септември/октомври. Избраниот
период за анализа заокружува вкупно 126 денови, систематизирани во 18 неделни
интервали. Мерењата на сообраќајните оптоварувања низ предметните крстосници и
концентрацијата на СО 2 во нивните зони вршени се непрекинато, со повремени, но не и
непремостиви застои во функционирањето на некои јамки и сензори.

Отстапување од првично предвидениот број од вкупно три месеци е направено поради проценетата
потреба за проширување на информациската база, а заради постигнување на што поголема објективност на
заклучоците.
14
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3.4.1 Резултати од мерења на сообраќајни оптоварувања
Бидејќи регистрирањето на сообраќајните оптоварувања во системот на ЦУКС е
вршено на секои 60 минути односно во едночасовни интервали, резултатите од
мерењата кои следуваат, а кои се прикажани во форма на графикони и табели, ги
претставуваатвкупниот број на возила кои, во текот на еден неделен интервал поминале
низ конкретната крстосница.
3.4.1.1 Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
Забележаниот тренд кај овој крстоснички јазол генерално ги потврдува
искуствените заклучоци во поглед на очекуваните флуктуации на четиримесечното
сообраќајното оптоварување. Забележливо низок во втората половина од месец јули,
напливот од моторен сообраќај бележи максимални вредности кон втората половина од
месец септември и октомври. На сл.3.5 даден е графички приказ на вкупните неделни
сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16
Македонска Бригада“.
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Сл.3.5 Вкупни неделни сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на крстосница бул. „Александар
Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“[310]

Непостоењето на поизразени флуктуации во однос на другите два јазли
претпоставено се должат на примарната ориентацијата на оваа крстосница кон
надворешниот, влезен сообраќај, кој не е во стриктна зависна врска со егзистенцијалните
навики и резултантната мобилност карактеристични за домицилното градско население.
Во Табелата 3.1 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните неделни сообраќајни
оптоварувања на крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска
Бригада“.
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Табела 3.1 Календарско-нумерички приказ на вкупни неделни сообраќајни оптоварувањана
крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“[311]
Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

Оптоварување (воз)
418 843
409 930
246 756
354 653
385 510
402 456*
396 071*
389 240*
380 606*

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

Оптоварување (воз)
401 922*
396 677*
413 279*
412 266*
416 247*
392 109*
410 651*
231 078*
243 577*

Напомена*: Дисфункционалноста на бројачките јамки во дел од референтниот период оневозможи
генерирање на потполно објективни податоци за сообраќајното оптоварување од источниот
приоден крак на крстосницата. Во отсуство на други показатели за потребите на тезата
искористени се сите расположиви податоци за тој приод на следниот начин: сообраќајните
оптоварувања за некомплетните неделни интервали изведени се со впросечување на највисокиот
и најнискиот регистриран прилив на возила во рамките на таа конкретна недела.

3.4.1.2 Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“
Освен како резултат на сезонско-транзитните варирања нагласените осцилации во
сообраќајните оптоварувања кај овој крстоснички јазол претпоставено се должат на
близината на неколкуте крупни административни, образовни и услужни содржини, со
нагласена функционална привечност со настапување на есенските месеци. На сл.3.6
даден е графички приказ на вкупните неделни сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на
крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“.
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Сл. 3.6 Вкупни неделни сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на крстосница бул. „Гоце Делчев“ –
бул. „Крсте Мисирков“[312]

Прво поосетно зголемување на бројот на возила кои транзитираат низ овој
крстоснички јазол забележливо е во првиот квартал на месец септември, што е во
согласност со општиот тренд на зголемување на мобилноста со почетокот на есенскиот
образовен циклус. Во периодот од четвртата недела од месец септември до првата
недела од месец октомври регистрирано е повторно отскокнување на вкупното
сообраќајно оптоварување, што е претпоставен резултат на полниот капацитет со кој
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почнуваат да функционираат непосредните јавни, административни, образовни и услужни
содржини. Во Табелата 3.2 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните неделни
сообраќајни оптоварувања на крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“.
Табела 3.2 Календарско-нумерички приказ на вкупни неделни сообраќајни оптоварувања
на крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“[313]
Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

Оптоварување (воз)
522 635
515 812
321 268*
447 128
482 503
507 757
520 647
546 154
532 225

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

Оптоварување (воз)
593 287
558 941
559 974
549 123
663 869
572 272
515 373
332 519*
356 046*

Напомена*: Поради технички причини детекторските јамки во овие три неделни интервали
генерирале непотполни податоци. Прикажаните неделни сообраќајни оптоварувања изведени се
со впросечување на највисокиот и најнискиот регистриран прилив на возила во рамките на таа
конкретна недела.

3.4.1.3 Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“
Сличен тренд на сообраќајни оптоварувања на неделно ниво својствен е и за
крстосничкиот јазол кој го формираат бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“. Зголемување
на вкупниот број моторни возила кои низ него транзитираат забележливо е во првата
половина од месец септември.
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Сл.3.7 Вкупни неделни сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул.
„11 Октомври“[314]

Своевиден климакс во овој смисол забележлив е кон средината на месец
октомври. Релативно рамномерниот тренд на оптоварување во текот на есенскиот
период претпоставено се должи на врамнотежениот проток на возила од/кон
југоисточната индустриска зона и дел од сателитските населби на главниот град (Пинтија,
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Драчево, Зелениково). На сл.3.7 даден е графички приказ на вкупните неделни
сообраќајни оптоварувања (ВНСО) на крстосницабул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“.
Во Табелата 3.3 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните неделни сообраќајни
оптоварувања на крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“.
Табела 3.3 Календарско-нумерички приказ на вкупни неделни сообраќајни оптоварувања
на крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“[315]
Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

Оптоварување (воз)
366 022
353 976
242 941*
303 429
324 416
338 990
326 576
344 553
334 111

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

Оптоварување (воз)
387 661
362 458
395 626
400 729
401 810
390 031
405 886
226 495*
295 977*

Напомена*: Поради технички причини детекторските јамки во овие три неделни интервали
генерирале непотполни податоци. Прикажаните неделни сообраќајни оптоварувања изведени се
со впросечување на највисокиот и најнискиот регистриран прилив на возила во рамките на таа
конкретна недела.

3.4.2 Резултати од мерења на амбиентални концентрации на СО 2
Бидејќи регистрирањето на амбиенталните концентрации на СО 2 од страна на
SprintIR Wide Range CO 2 сензорите е вршено во интервали од 2-7 минути, резултатите од
мерењата кои следуваат, а кои се прикажани во форма на графикони и табели,
претставуваат неделно оформени збирови од највисоките дневниконцентрации на СО 2
измерени во зоната на конкретната крстосница.
3.4.2.1 Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
Трендот на вкупните неделни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата
помеѓу бул. „Александар Македонски“ и ул. „16 Македонска Бригада“ го карактеризираат
два амплитудни подпериода. Благо зголемување на амбиенталните нивоа на овој
стакленички гас забележливо е од втората половина на месец јули, проследена со нивно
кусо и нагло потенцирање кон втората недела од месец септември. Овој максимум се
совпаѓа со отпочнувањето на есенскиот годишен циклус и очекуваниот наплив на
моторен сообраќај од источниот влез на градот, како потенцијална потврда на зависноста
на вкупните амбиентални концентрации на CO 2 и моторниот сообраќај. Функционалните
потешкотии на сензорот кој врши „покривање“ на оваа крстосница резултира со два остри
пада на амбиенталните концентрации на CO 2 кон крајот на мерниот период, кои вршат
само епизодно пореметување на вкупниот референтен тренд. На сл.3.8 даден е графички
приказ на вкупните неделни нивоа на највисоките дневни концентрации на CO 2 во зоната
на крстосницата помеѓу бул. „Александар Македонски“ и ул. „16 Македонска Бригада“.
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Сл.3.8 Вкупни неделни концентрации (ВНК) на СО 2 во зона на крстосница бул. „Александар
Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“[316]

Во Табелата 3.4 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните неделни
нивоа на највисоките дневни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата помеѓу бул.
„Александар Македонски“ и ул. „16 Македонска Бригада“.
Табела 3.4 Календарско-нумерички приказ на измерени концентрации на СО 2 во зона на
крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“[317]
Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

СО 2 (mg/m3)
21979.67
23110.01
25193.15
30794.43
37113.39
39139.37
39666.16
37290.76
36979.64

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

СО 2 (mg/m3)
37449.46
43939.89
42974.91
39259.39
39107.36
39285.12
24608.64*
36776.55
22131.89*

Напомена*: Поради технички причини сензорите во овие два неделни интервали генерирале
непотполни податоци. Соседните просечни неделни вредности се слагаат со воочениот минитренд во тој временски период.

3.4.2.2 Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“
Релативно бавниот и урамнотежен пораст на неделните концентрации на CO 2 во
зоната на крстосницата помеѓу бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“ достигнува
свој максимум кон третата недела од месец септември. Функционалните потешкотии на
сензорот кој врши „покривање“ на оваа крстосница резултира со остар пад на
последователните просечни концентрации, по што следува дополнително амплитудно
искачување кон првата недела од месец октомври. Трендот на благо покачување и
временскиот период на достигнување на максималната вредност во голема мерка
коинцидираат со периодот на зголемени есенски флуктуации кон административните,
јавните и услужните содржини во овој дел од градот и ги потврдуваат функционалните
особености на мерното место, како крстосница со релативно континуирано високо
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сообраќајно оптоварување кое дополнителен притисок трпи со настапување на есенскиот
годишен циклус.
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Сл.3.9 Вкупни неделни концентрации (ВНК) на СО 2 во зона на крстосница бул. „Гоце Делчев“ –
бул. „Крсте Мисирков“[318]

На сл.3.9 даден е графички приказ на вкупните неделни нивоа на највисоките
дневни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата помеѓу бул. „Гоце Делчев“ – бул.
„Крсте Мисирков“. Во Табелата 3.5 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните
неделни нивоа на највисоките дневни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата
помеѓу бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“.
Табела 3.5 Календарско-нумерички приказ на измерени концентрации на СО 2 во зона на
крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“[319]
Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

СО 2 (mg/m3)
29009.64
32686.86
34147.38
38072.46
40460.24
43971.98
46690.04
47244.45
47547.38

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

СО 2 (mg/m3)
45184.74
47547.38
48347.37
32718.48*
49579.46
47433.06
35716.12*
46232.79
26590.04*

Напомена*: Поради технички причини сензорите во овие два неделни интервали генерирале
непотполни податоци. Соседните просечни неделни вредности се слагаат со воочениот минитренд во тој временски период.

3.4.2.3 Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“
Поголеми флуктуации во трендот на неделните концентрации на CO 2 во зоната на
крстосницата помеѓу бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“ забележливи се од втората
половина на месец септември, со нивно амплитудно искачување кон втората недела од
месец октомври. Зголемувањето во текот на есенските месеци ја потенцира зависноста
на концентрациите на CO 2 од моторниот сообраќај, во овој случај како резултат на
сообраќајно-тренспортната интеракцијата помеѓу градот Скопје, неговата југоисточна
индустриска зона и, од демографски аспект се позначајните, сателитски населби.
Периодот кој претходи го карактеризира благо, континуирано зголемување на неделните
концентрации на CO 2 , кое завршува со иницијален максимум кон третата недела од
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месец септември. На сл.3.10 даден е графички приказ на вкупните неделни нивоа на
највисоките дневни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата помеѓу бул. „Кочо
Рацин“ – ул. „11 Октомври“.
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Сл.3.10 Вкупни неделни концентрации (ВНК) на СО 2 во зона на крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул.
„11 Октомври“[320]

Во Табелата 3.6 даден е календарско-нумерички приказ на вкупните неделни
нивоа на највисоките дневни концентрации на CO 2 во зоната на крстосницата помеѓу бул.
„Кочо Рацин“ - ул. „11 Октомври“.
Табела 3.6 Календарско-нумерички приказ на измерени концентрации на СО 2 во зона на
крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“[321]
Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“
Неделен интервал
30.06.-06.07.
07.07.-13.07.
14.07.-20.07.
21.07.-27.07.
28.07.-03.08.
04.08.-10.08.
11.08.-17.08.
18.08.-24.08.
25.08.-31.08.

СО 2 (mg/m3)
9987.96
12307.56
13291.97
15387.49
16410.20
17515.03
19140.92
18906.01
19293.15

Неделен интервал
01.09.-07.09.
08.09.-14.09.
15.09.-21.09.
22.09.-28.09.
29.09.-05.10.
06.10.-12.10.
13.10.-19.10.
20.10.-26.10.
27.10.-31.10.

СО 2 (mg/m3)
19026.42
20061.70
20474.56
17553.32
18912.29
22246.19
14130.26*
16930.51
9519.69*

Напомена*: Поради технички причини сензорите во овие два неделни интервали генерирале
непотполни податоци. Соседните просечни неделни вредности се слагаат со воочениот минитренд во тој временски период.

3.4.3 Заклучоци од извршено компарирање на измерени вредности на сообраќајно
оптоварување и концентрации на CO 2
3.4.3.1 Крстосница бул. „Александар Македонски“ – ул. „16 Македонска Бригада“
Компрацијата на трендовите на вкупните неделни сообраќајни оптоварувања и
вкупните неделни концентрации на CO 2 покажува делумно совпаѓање, како потенцијална
причинско-последична врска помеѓу моторниот сообраќај и амбиенталното присуство на
овој стакленички гас. Наведеното е карактеристично особено за првиот (месец јули) и
последниот (месец октомври) квартал од референтниот период. Драстичното
намалување на сообраќајното оптоварување во текот на третата недела на месец јули не
е проследено со слично однесување на амбиенталните концентрации на CO 2 , чиј тренд
на пораст во овој период не покажува било какви флуктуации. Слично однесување на
57

двата параметри карактеристично е за третата недела од месец октомври. Во овој
квартал двете технички и непланирано предизвикани намалувања на амбиенталните
концентрации на CO 2 (втора и четврта недела од месец октомври) не го девалвираат
основниот, технички непопречен тренд (прва и трета недела од истиот месец) кој е во
благо опаѓање.
Вториот и третиот квартал од референтниот период покажуваат стабилизирање на
трендовите на двата разгледувани параметри, што ја зајакнува нивната потенцијална
причинско-последична врска. Ова особено се однесува на параметарот вкупни неделни
сообраќајни оптоварувања, чие ниво се одржува со незначителни флуктуации. Одредени
изместувања во трендот на амбиенталните концентрации на CO 2 во овој период
забележливи се во првата и втората недела од месец септември, кога е регистриран
максимумот за целиот референтен период.
3.4.3.2 Крстосница бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Крсте Мисирков“
Потенцијално посилна причинско-последична зависност помеѓу вкупните неделни
сообраќајни оптоварувања и вкупните неделни концентрации на CO 2 може да се изведе
од мерењата извршени во зоната на овој крстоснички јазол. Освен технички
придзвиканите, непланирани падови на измерениот број на моторни возила кои
транзитирале низ оваа крстосница во третата недела од месец јули и амбиенталните
нивоа на CO 2 во текот на четвртата недеа од месец септември, трендовите на двата
параметра поакажуваат стабилност во благ, непречен пораст. Преминот помеѓу месеците
септември и октомври за двата параметри е карактеристичен по достигнувањето на
поединечните максимални вредности, по што следи период на благо – кај
концентрациите на CO 2 – до осетно намалување – кај измерените сообраќајни
оптоварувања, во поседниот квартал од референтниот период.
3.4.3.3 Крстосница бул. „Кочо Рацин“ – ул. „11 Октомври“
Непланираното епизодно намалување на измереното сообраќајно оптоварување
во текот на третата недела од месец јули и објективното спуштање на амбиенталните
концентрации на CO 2 во втората половина од месец септември се единствените
флуктуации на трендовите забележани кај двата параметри во текот на првите три
квартали. Во сличен непореметен ритам вкупното неделно сообраќајно оптоварување и
вкупните неделни концентрации на CO 2 бележат максимални вредности во текот на
првата половина од месец октомври.
Поради технички причини измерените податоци кои се однесуваат навкупното
неделно сообраќајно оптоварување по овој период, а кои покажуваат нагло
последователно намалување, немаат релевантен карактер. За разлика од нив, кај
трендот на измерените податоци кои се однесуваат навкупните неделни концентрации на
CO 2 , и покрај двете непланирани намалувања (втора и четврта недела од месец
октомври), видлива е јасна дигресија (прва и трета недела од месец октомври).
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4. ПРИМЕНЕТИТЕ МЕРКИ И ЕФЕКТИ ОД НИВНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈA
Значајот на моторниот сообраќај на полето на урбаното загадување условува
усвојување на соодветни мерки и решенија со помош на кои ќе се изврши амортизирање
на неговиот амбиентален притисок. Во овој смисол системски регулираната заштита на
животната средина во прв ред подразбира заострување на регулативата која врши
ограничување на нивоата на штетните издувни супстанции од моторите со внатрешно
согорување. Природно зависни од широката и непречена употреба на моторните возила,
САД го направиле иницијалниот легислативен исчекор во обид, меѓу останатото, и да ја
насочат сопствената авто-индустрија кон нови, еколошки пооприфатливи технологии.
Првата Уредба за чист воздух 15, со која се врши ограничување на емисијата на штетни
супстанци од моторите со внатрешно согорување, усвоена е од страна на Конгресот на
САД во 1970 година[401]. Денес, донесувањето на федералната легислатива од оваа
област е во надлежност на Агенцијата за заштита на животната средина 16, а на онаа на
која подлежи сојузната држава Калифорнија во надлежност на Калифорнискиот одбор за
воздушни ресурси[402] 17. Во Табелата 4.1 даден е пресек на т.н. LEV 2 стандарди за
емисии на штетни супстанци од патничките возила за државата Калифорнија, во однос на
максимално дозволените емисиони нивоа на поедините загадувачи.
Табела 4.1LEV 2 стандарди за емисии на штетни супстанци од патничките возила за

државата Калифорнија[403]
Категорија
на емисија

Старост на
возилото
mi
km

СO

NMOG

NOx

PM

g/mi

g/km

g/mi

g/km

g/mi

g/km

g/mi

g/km

ULEV***

50000
120000
50000
120000
50000
120000

80467
193121
80467
193121
80467
193121

0.125
0.156
0.075
0.090
0.040
0.055

0.078
0.097
0.047
0.056
0.025
0.034

3.4
4.2
3.4
4.2
1.7
2.1

2.1
2.6
2.1
2.6
1.1
1.3

0.40
0.60
0.05
0.07
0.05
0.07

0.25
0.37
0.03
0.04
0.03
0.04

0.04
0.01
0.01

0.025
0.006
0.006

SUEV****

120000

193121

0.010

0.006

1.0

0.6

0.02

0.01

0.01

0.006

TLEV*
LEV**

* TLEV – Преодни ниско емисиони возила,** LEV – Ниско емисиони возила, *** ULEV – Ултра ниско емисиони
возила, ****SULEV – Супер ултра ниско емисиони возила

Дополнитено, во текот на 1995 година со засебен федерален пропис утврдена е
граничната вредност за емисиите на СО 2 од моторните возила на 150g/km. Еден од
„моторите“ во обидите за дополнително намалување на таа граница на ниво од 66g/km
денес е здружението Партнерство за нова генерација на возила 18.
Освен во поглед на загадувачките издувни супстанции од моторните возила
спектарот од системски политики за заштита на животната средина од негативното
влијание на урбаниот сообраќај генерално е насочен кон:





намалување на гужвите и застоите низ зголемување на пропулзивноста на
поедини или мрежа од делови на сообраќајната инфраструктура,
модернизација на средствата за работа и зајакнување на субјектите во чија
надлежност спаѓа урбаниот јавен превоз на патници,
олеснување на пристапноста на алтернативните односно еколошки прифатливите
видови горива и технологиите за нивно користење, и
создавање на услови за омасовување на алтернативните, еколошки прифатливи
видови превоз.

Анг., Clean Air Act
Анг., Environmental Protection Agency
17
Анг., Californian Air Resources Board
18
Анг., Partnership for a New Generation of Vehicles
15
16
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Континуитетот на мерките и активностите спроведувани во транспортниот сектор
на градот Скопје, во чии мотиви, освен примарниот сообраќајно-транспортен бенефит,
доминираат позитивни еколошки ефекти, периодично е дополнуван со интервенции со
стратешки карактер. Нивниот карактер природно ги локализира во сегментите кои се
процентуално најголеми носители на дневните миграции на градско ниво: јавниот градски
превоз (30%) и индивидуалниот превоз, остварен врз база на користење на сопствени
возила (34%)[404] 19.
Конретните мерки во двата случаи подразбираат интервенирање во делот на:



средствата за остварување на превозната услуга – возниот парк, и
реорганизацијата на системот за контрола и водење на сообраќајот.

Упорноста на градските власти да извршат офанзивна промоција на
велосипедскиот транспорт и создадат услови за негово поголемо учество во
секојдневните патувања резултираше со збогатување на градската велосипедска
инфраструктура на начин кој ќе ги зајакне велосипедските движења долж течението на р.
Вардар и зголемување на достапноста и пристапноста на ова превозно средство.
Дополнително, поволната цена на течниот нафтен гас високо ја подигна
популарноста на ова погонско гориво во однос на останатите нафтени малопродажни
деривати. Неговото омасовување, благодарение и на достапноста на технологиите за
модификување на стандардните погонски агрегати, го легитимнира како незаобиколна
мерка во обидот за подигнување на амбиенталниот квалитет на главниот град.

4.1 Интервенции во возниот парк на ЈСП „Скопје“
4.1.1 Модификување на погонските единици

Базична пречка во остварувањето на поголема ефикасност во работењето на ЈСП
„Скопје“ и воведувањето на неопходните современи технологии претставуваше
застареноста на основните средства за работа на претпријатието односно неговиот возен
парк. Според податоците содржани во Годишниот извештај од работењето на ЈСП
„Скопје“ за 2013 година просечната старост на возните единици со кои се вршела
услугата јавен градски превоз на патници во 2010 година изнесувала 20.08 години[405]. На
сл.4.1 даден е приказ на движењето на просечната старост на возниот парк (ПСВП) на
ЈСП „Скопје“ за периодот 2000÷2013 година. Можноста за ублажување на еколошките
рецидиви на застарените возила испробана е во текот на 2007 година, со
имплементација на пилот-проект за модификација на погонските агрегати на 30 возни
единици од марката SANOS. При тоа, нивните класични дизел-мотори модификувани се
на начин кој овозможува комбинирано користење на дизел гориво и природен гас.
Целокупната модификација е проектирана со цел постигнување на EURO 2 еколошкиот
стандард[406].
Во текот на 2013 година уделот на природниот гас изнесувал 31.63% од
целокупното потрошено погонско гориво за работа на предметните 30 модификувани
возни единици. Истиот забележал зголемување во однос на претходната 2012 година за
3.169%, благодарение на зголемениот број изминати километри на дел од постоечките
градско-приградски линии[407].

19
Презентираните податоци се дел од информациската база на документот Транспортен мастер-план за
поголемо Скопје, кој датира од 2009 година. Последователни истражувања од таков обем и со таква цел не
се спроведени, со што е оневозможена компаративна проверка на нивната акуратност. ГУП за градот Скопје
2012-2022 овие податоци не ги доведува во прашање и ги користи во неизменета форма.

60

ПСВП
25
20
15
ПСВП

10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сл.4.1 Просечна старост на возниот парк на ЈСП „Скопје“, период 2000-2013 година [408]

4.1.2 Обнова на возниот парк
Спуштањето на нивоата на издувните загадувачки супстанци е суштински мотив
на активностите за обнова на возните паркови наменети за јавен градски превоз на
патници. На Европскиот континент ова се постигнува со следење на регулативата
донесена од страна на органите на ЕУ, која предвидува категоризација на возилата низ
одредување на максимално дозволените емисиони нивоа на нивните погонски агрегати
во однос на типот на погонското гориво. Наведената регулатива се заснова на основниот
ЕСЕ15.00 нормативен акт донесен од страна на Европската комисија на ОН во 1971
година. Во овој момент важечката ЕУ регулатива препознава шест нормирани категории
познати под името EURO 1 до EURO 6, кои се официјализирани во периодот од 19922014 година. Истите вршат регулирање на издувните нивоа на загадувачките супстанци
СО, HC+NOx, НС, NOx и PM. Во Табела 4.2 даден е пресек на хронологијата на
стандардите EURO 1-6 и дозволените нивоа на загадувачки супстанци за поедини видови
загадувачи.
Табела 4.2 Хронологија и емисиони нивоа на EURO 1-6 [409]

Стандард

Важи од

EURO 1

01.07.1992

EURO 2

01.01.1996

EURO 3

01.01.2000

EURO 4

01.01.2005

EURO 5

01.09.2009

EURO 6

01.09.2014

Гориво
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел

СО
2.72
2.72
2.20
1.00
2.30
0.64
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
0.50
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HC+NOx
0.97
0.97
0,50
0.70
0.56
0.30
0.23
0.17

НС
0.20
0.10
0.10
0.10
-

NOx
0.15
0.50
0.08
0.25
0.06
0.18
0.06
0.08

PM
0.14
0.08
0.05
0.025
0.005
0.005
0.005
0.005

ЕУ, до овој момент, не располага со официјален стандард во поглед на
максимално дозволените нивоа на СО 2 . Врз база на наменски изготвен студиски
документ за емисиите на СО 2 од моторните возила Европскиот парламент го усвојува
предлогот за ограничување на средната емисиона вредност на 125 g/km до 2015 година.
Согласно препораките и предлозите кои се оптек ова ниво до 2020 година треба да биде
спуштено на максимални 95 g/km.
Благодарение на финансиската помош од страна на Владата на Република
Македонија, во перидот 2010÷2013 година извршена е замена на најголемиот дел од
постоечките со нови возила, од категориите единечни (79 возни единици) и двокатни
автобуси (216 возни единици) и минибус возила (24 возни единици)[410]. Заклучно со 2013
година новонабавените возила опфаќаат 72.6% од целокупниот возен парк на
претпријатието. На сл.4.2 даден е приказ на структурата на возниот парк на ЈСП „Скопје“
заклучно со 31.12.2013 година.

СВП%

двокатни
единечни
минибус
останато

Сл.4.2 Структура на возниот парк (СВП) на ЈСП „Скопје“ на ден 31.12.2013 година [411]

Со набавката на современи возила дојде до подигнување на севкупниот еколошки
квалитет во работењето на ЈСП „Скопје“. Од вкупно набавените 319 возни единици 67.7%
одговараат на еколошкиот стандард EURO 5, а дополнителни 29.78% на еколошкиот
стандард EURO 4. Останатите 8 возни единици – минубус возила – и сочуваниот дел од
возниот парк одговараат на еколошкиот стандард EURO 2[412]. На сл.4.3 даден е приказ на
процентуалното учество на поедините еколошки стандарди (ЕС) кои ги исполнуваат
погонските агрегати на возилата на ЈСП „Скопје“, заклучно со 31.12.2013 година.

62

ЕС

EURO 5
EURO 4
EURO 2

Сл.4.3 Еколошки стандард (ЕС) на возен парк на ЈСП „Скопје“ [413]

4.1.3 Ефекти од интервенциите во возниот парк на ЈСП „Скопје“
Расположивите податоци во делот на ефектите од интервенциите превземени во
сегментот на јавниот градски превоз се исклучиво од финансиска природа и како такви
нетранспарентни како во погед на потенцијалните флуктуации на бројот на превезени
патници така и во поглед на постигнатите еколошки ефекти. Акцискиот план за локален
економски развој на град Скопје (СЕАП) ја маркира обновата на возниот парк на ЈСП
„Скопје“ како една од носечките мерки во еколошката обнова на амбиенталната состојба
во градот Скопје. Истиот низ примената на оваа мерка прогнозира намалување на
вкупните емисии на СО 2 на ниво на градот за 2.21 kt до 2020 година[414].

4.2 Центар за управување и контрола на сообраќајот на град Скопје
Конвенционалните семафорски системи за контрола и водење на сообраќајот во
урбаните средини се составен сегмент на концептуалниот пристап познат како предвиди
и обезбеди. Двигател на случувањата во сите сегменти на овој, од денешен аспект веќе
застарен концепт, е токму човечкиот фактор.
Предвиди и обезбеди 20 концептот за контрола и управување со сообраќајот
подразбира предвидување на идното сообраќајно оптоварување на поедини или група на
елементи на сообраќајната инфраструктура со употреба на наменски развиена
методологија и алатки. Резултатите од оформените предвидувања претставуваат
податочен основ за проектирање на работата на семафорските уреди односно нивните
сценарија – фиксни сигнални планови. Ограниченоста на расположливите технологии за
моделирање на работата на семафорските уреди овозможувала имплементација на
одреден број на сигнални сценарија, кој веќе не биле во состојба да ги „покриваат“ бројот
и обемот на варијации на сообраќајните оптоварувања на дневно ниво. Се подлабокиот
расчекор во односот сообраќајни оптоварувања – технологија за нивна контрола и
регулирање значително ја засилил појавата на урбаните феномени од типот застои и
закрчувања на крстосниците и пратечките делници, носејќи ги со себе добро познатите
еколошки последици. Овие феномени особено доаѓаат до израз во урбаните средини со
динамичен демографски раст, недооформена сообраќајно-инфраструктурна мрежа и

20

Од англискиот назив predict & provide.
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недоволно развиен систем за јавен превоз на патници, кои при тоа не располагаат со
соодветни механизми за поригидна контрола на степенот на моторизација.
Обемот на сообраќајните потешкотии со кои се соочувале современите градови
како резултат на ваквиот пристап, како и тежината на просторно-социјално-еколошките
последици, предизвикале промена на концептот предвиди и обезбеди на начин кој го
изостава човечкиот фактор во улога на суштински модератор на одвивањето на
сообраќајот. Наместо тоа, контролно-регулативната улога ја превзема самиот сообраќај
управувајќи со сопстевното одвивање на посреден начин во адаптивна сигнална форма.
Улогата на човекот во овој случај се ограничува на осмислување на техничкотехнолошката архитектура на целокупниот процес, избор на потребните уреди и опрема,
како и пасивна контрола на непреченото функционирање на хардверско-софтверските
механизми за интервенирање во сообраќајот. Напредните системи од ваков вид
овозможуваат активно вклучување на човечкиот фактор во делот на регулацијата на
сообраќајните токови, иако истото вообичаено е предвидено за исклучителни ситуации
(вонредни состојби, отказ на дел од системот, времено затворање на дел од уличната
мрежа, делумно пренасочување на токовите возила).
Техничко-технолошката целокупност на решенијата од ваков вид е позната под
името центар за управување и контрола на сообраќајот 21.
Препознавајќи ја стратешката вредност на проектите од ваков вид Градот Скопје
пристапи кон реализација на модел на центар за управување контрола на сообраќајот на
подрачјето на главниот град, согласно неговите карактеристики и потреби.
Носечките операции преку се врши ефектуирање на работата на Центарот за
управување и контрола на сообраќајот во Скопје се одвиваат на две нивоа:



ниво на поединечни крстосници, каде се врши генерирање на податоци за
тековниот прилив и дистрибуција на учесниците во сообраќајот од поедините
насоки и нивно испраќање кон контролниот центар 22, и
ниво на контролен центар, каде се врши прифат на податоците од поедините
крстосници, нивна софтверско-матрична обработка во форма на краткотрајни
прогнози за обемот на сообраќајот, транспонирање во корективни параметри на
тековните сигнани планови и нивен поврат до корисничките семафорски уреди.

Поради континуираниот сообраќаен притисок на кој е изложено, централното
подрачје на градот – локалитети Голем и Мал Ринг – е избрано за имплементација на
првата, пилот-фаза на целокупниот проект, чиј планиран опфат вклучува 90 површински
крстосници во рамките на неговото потесно урбано подрачје. Системската архитектура на
првата фаза опфаќа вкупно 28 крстосници, со сите хардверско-софтверски компоненти
неопходни за генерирање и испраќање на податоците: детекторски јамки, разводни
куќишта и контролни семафорски уреди – контролери. Доградените екстензии на истата
до овој момент „покриваат“ вкупно 77 крстосници и независни пешачки премини лоцирани
долж сообраќајниците од примараната мрежа[415]. На сл.4.4 даден е приказ на
покриеноста на крстосниците и незивисните пешачки премини вклучени во системот на
ЦУКС на град Скопје.

21
22

Анг.,traffic management and control centre.
На начин опишан во Поглавјето 3., точка 3.1.

64

Сл.4.4 Просторна развиеност на архитектурата на ЦУКС на град Скопје [416]

4.2.1 Ефекти од реализација на проектот Центар за управување и контрола
на сообраќајот на град Скопје
За потребите на Градот Скопје, субјектот Swarco Mizar S.p.A. од Торино изврши
т.н. пред-и-после анализа на ефектите на адаптивното моделирање на семафорските
сигнали на две високооптоварени градски сообраќајници од примарната мрежа: бул.
„Илинден“ и бул. „Партизански Одреди“. Предметот на спроведената анализа
претставува компарација на вкупните времиња на патување долж двата булеварски
коридори, во два сигнални режима на припаѓачките крстосници: фиксен (адекватен за
периодот пред оформувањето на ЦУКС) и адаптивен. Целта на анализата претставува
приказ на примарниот сообраќаен бенефит од воведувањето на адаптивниот начин на
моделирање на семафорските сигнали, во форми на скратени времиња на патување на
две високооптоварени сообраќајници[417]. На сл.4.5 даден е приказ на делниците на
коридорите избрани за спроведување на пред-и-после анализата.
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Сл.4.5 Делници на примарните коридори бул. „Илинден“ и бул. „Партизански Одреди“ избрани за
реализација на пред-и-после анализа [418]

Во рамките на теренските активности на анализата извршено е мерење на
вкупните времиња на патување во рамките на две снимања, во два последователни
периоди, и тоа: 29.-30.05.2014 година, во фиксен сигнален режим и 04.-05.06.2014 година
во адаптивен сигнален режим. Заради обезбедување на висока веродостојност на
анализата бележењето на времињата на патување вршено е во две насоки на патување,
во три дневни интервали, и тоа: утрински врвен час - 07:00 до 10:00 часот – вонврвен час,
11:00÷14:00 часот – и попладневен врвен час, 15:00÷18:00 часот[419].
Анализата на времето на патување долж бул. „Илинден“ во насоката исток
покажала временска разлика од вкупно 88 секунди измерени во текот на трите дневни
интервали, односно намалување на вкупното време на патување од 11%. Во обратната
насока, запад, анализата покажала временска разлика од вкупно 192 секунди, односно
намалување на вкупното време на патување од 23%. На сл.4.6 даден е приказ на
разликата на вкупните времиња на патување за фиксна и адаптивна сигнална контрола,
за делница на бул. „Илинден“[420].

нас. исток
-пред
-после

нас. запад
-пред
-после

Сл.4.6 Вкупни времиња на патување во фиксна и адаптивна сигнална контрола, за делница на
бул. „Илинден“ [421]

Анализата на времето на патување долж бул. „Партизански Одреди“ во насоката
исток покажала временска разлика од вкупно 174 секунди измерени во текот на трите
дневни интервали, односно намалување на вкупното време на патување од 21%. Во
обратната насока, запад, анализата покажала временска разлика од вкупно 249 секунди,
односно намалување на вкупното време на патување од 27%. На сл.4.7 даден е приказ
66

на разликата на вкупните времиња на патување за фиксна и адаптивна сигнална
контрола, за делница на бул. „Партизански Одреди“[422].

нас. исток
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Сл.4.7 Вкупни времиња на патување во фиксна и адаптивна сигнална контрола, за делница на
бул. „Партизански Одреди“ [423]

Вкупната просечна заштеда на време на патување долж двата предметни
примарни коридори, по пуштањето во оперативна употреба на ЦУКС на град Скопје,
изнесува 20%[424].

4.3 Интервенции во делот на велосипедскиот сообраќај
Демографско-моторизацискиот притисок на кој е изложен градскиот простор
транспарентно се ефектуира во сегментот на алтернативните превозни видови. Особено
оние чија инфраструктура претставува составен елемент на коридорите на градските
сообраќајници. Разликата помеѓу бројот на секојдневно присатни возила во градот Скопје
и расположливите површини за нивен прифат разултира со прелевање на стационарниот
сообраќај на велосипедските и пешачките тротоарски патеки, во обем и на начин кој на
истите драстично им ја намалува, па дури и поништува предвидената функционалност.
Дополнителен фактор во потиснувањето на немоторизираните транспортни видови
претставува запуштеноста на постоечката и изостанокот на нова наменска
инфраструктура, како и легислативниот неуспех овие ранливи видови на урбан транспорт
превентивно и подлабоко да се заштитат.
Поради наведеното некои алтернативни видови на транспорт, особено
велосипедскиот сообраќај, станаа предмет на изразена депопуларизација како средство
за секојдневна комуникација низ градскиот простор. Соочен со таков пад на популарноста
на велосипедот како транспортно средство Градот Скопје донесе одлука за негова
сеопфатна популаризација и како рекреативно, но и како транспортно средство на ниво
на целиот град.
4.3.1 Спортско-рекреативна патека во мајор-коритото на р. Вардар
Единствен простор со природен потенцијал за имплементација на мерка на ниво
на целиот град, комплетна независност од моторниот сообраќај и услови за едноставна
изведба, претставува неуреденото мајор-корито на р. Вардар. Неговиот и еколошки
оправданиот амбиент на непосредното опкружување беше круцијалниот поттик во овој
обид за велосипедско премостување на должината на урбаното подрачје. Во светло на
донесените констатации Градот Скопје, во текот на 2006 година, отпочна серија од
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проектно-градежни активности за реализација на објектот Спортско-рекреативна
патека во мајор-коритото на р. Вардар.
Првичните снимања на конфигурацијата на десниот брег на мајор-коритото на р.
Вардар констатираа расположлива должина од околу 14.5 километри. Непостоењето на
надземни пречки и земјената подлога при тоа овозможуваа слобода при изборот на
димензиите и начинот на изведба на конструкцијата на велосипедската патека.
Влевањето на предвидената траса во зоната на регулираниот кејски простор, кој
претставува инфраструктурна екстензија на Плоштадот „Македонија“ и неговото
транзитирање, беше изведено со искористување на постоечките кејски бетонски
површини[426]. На сл.4.8 даден е приказ на просторната диспозиција на трасата на
спортско-рекреативната велосипедска патека во коритото на р. Вардар.

Сл.4.8 Просторна диспозиција на трасата на спортско-рекреативната патека во мајоркоритото на река Вардар [427]

Критеирумите на безбедноста при возењето и заштеда на просторот овозможија
изградба на асфалтна лента со променлива вкупна ширина од 2.5-3.5 метри, наменета за
двонасочен велосипедски сообраќај. Истите критериуми налагаа максимално
приближување на патеката кон насипот кој ја претставува т.н. „круна“ на речното корито,
со цел искористување на вештачкото осветлување поставена за потребите на
постоечката денивелирана пешачка патека[428].
Во првата фаза од изведбата реализирана е деница од патеката на потегот од
бул. „8-ми Септември“ до Плоштад „Македонија“ (населба Карпош 2 – локалитет Мал
Ринг). Во втората, реализирана е екстензија на патеката во насока исток, на потегот од
Плоштад „Македонија“ до ул. „Февруарски Поход“ (локалитет Мал Ринг – населба
Лисиче).
Завршувањето на градежните активности од првата фаза беше пропратено со слична
иницијатива на Општина Карпош. Во краток рок на територијата на оваа градска Општина
беше изведена дополнителна екстензија на патеката во насока запад, на потегот од бул.
„8-ми Септември“ до ул. „Адолф Циборовски“ (населба Карпош 2 – Долно Нерези). За
жал, поради кусиот рок поставен за изведба на оваа делница од велосипедската патека
истата е изведена без следење на геометриските карактеристики и употребените
материјали од основната делница, што директно влијае врз нејзината општа безбедност.
На овој начин комплетирана е целокупната предвидена должина на спортскорекреативната велосипедска патека на десниот брег на р. Вардар.
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4.3.2 Проект „Изнајми велосипед“
Слабата позиција на велосипедот на мапата на градските транспортни средства за
остварување на редовните патувања налагаше интервенција во делот на
инфраструктурата односно опремата која би овозможила непречена достапност и
користење на ова превозно средство. Овие активности имаа за цел амортизирање на (1)
непоседувањето велосипеди кај граѓаните кои се волни да бидат нивни редовни
корисници и (2) непостоењето пунктови за нивно паркирање во непосредна близина на
некои маркантни урбани простори и содржини.
Во согласност со наведеното, во градот Скопје во склоп на проектот „Изнајми
велосипед“ од 2010 година функционира систем за изнајмување на велосипеди, чија
основна архитектура подразбира постоење на три пункта: централен, во непосредна
бизина на Градската болница односно Градскиот трговски центар, источен, во
непосредна близина на Т.Ц. Бисер во населбата Аеродром и западен, во непосредна
близина на Т.Ц. Беверли Хилс во населбата Капиштец. Вкупниот број на велосипеди
наменети за изнајмување во текот на иницијалниот период изнесуваше 100 возила[430]. На
сл.4.9 даден е приказ на пункт за изнајмување на велосипеди лоциран во строгиот
градски центар.

Сл.4.9 Изглед на пункт за изнајмување на велосипеди во Скопје [ххх]

Проценувајќи ја севкупната сообраќајно-транспортна успешност на овој проект
како и потребите кои ќе произлезат од амортизацијата на превозните средства Градот
Скопје, во соработка со ЈП Градски паркинг како задолжен оператор на системот, изврши
дополнителна набавка на велосипеди за изнајмување, и тоа 68 во текот на 2011 година,
165 во текот на 2012 година и 90 во текот на 2013 година[431].
4.3.3 Ефекти од интервенциите во велосипедскиот сообраќај
Велосипедскиот сообраќај во градот Скопје, било како тип на рекреативно или
транспортно совладување на просторот, се уште не подлежи на постапки за издржана
евалуација, со која би се стекнал подетален увид во ефектите од превземените
активности во делот на припаѓачката инфраструктура. Искуствените сознанија укажуваат
на значителната популарност која велосипедската патека во мајор-коритото на р. Вардар
ја ужива особено помеѓу помладата и популацијата во средни години. Нејзината
оправданост и издржаност како рекреативно-транспортна содржина докажана е низ
масовното користење во текот на пролетниот, летниот и есенскиот период од годината.
Со настапот на постудените есенско-зимски недели протокот на корисници нагло опаѓа,
поради што во прашање делумно се доведува нејзината општа транспортна димензија.
Воведувањето на услугата „Изнајми велосипед“ наиде на исклучително позитивен
прием кај граѓаните на главниот град. Статистичките параметри добиени од ЈП Градски
паркинг – Скопје укажуваат на високо ниво на заинтересираност веќе во првата полна
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година од неговата имплементација 23, во текот на која се забележани околу 4500
изнајмувања на велосипеди. Веќе во наредниот период забележан е поблаг до
значителен пад на интересот за изнајмувањето на ова еколошко превозно срество кој до
2014 година речиси го преполовува нивото забележано во текот на 2011 година[432]. Во
Табела 4.3 даден е преглед на бројот на изнајмувања на велосипеди во рамките на
„Изнајми велосипед“ услугата, во периодот 2010-2014 година.
Табела 4.3: Број на изнајмувања на велосипеди во рамките на услугата „Изнајми велосипед“ на
годишно ниво [433]

Година
2010
2011
2012
2013
2014

Број на изнајмувања на годишно ниво
1600
4500
3700
3250
2300

Акцискиот план за локален економски развој на град Скопје (СЕАП) го препознава
велосипедскиот сообраќај како ефектен инструмент во политиката за унапредување на
општата еколошка слика на главниот град. Истиот маркира лепеза од мерки погодни за
широка имплементација, чија првенствена цел треба да биде осетно зголемување на
уделот на велосипедите во секојдневните градски патувања. Составен дел од истата
претставува велосипедската патека во мајор-коритото на р. Вардар, како и концептот
„Изнајми велосипед“. Во случај на оптимална имплементација таа лепеза од мерки треба
да овозможи намалување на емисиите на СО 2 на ниво на градот за 0,263 kt до 2020
година[434].

4.4 Употреба на течен нафтен гас како погонско гориво
Недостапноста на подетални параметри во поглед на обемот на користење на
течниот нафтен гас како погонско гориво за патничките возила во градот Скопје не е во
позиција да ги исклучи искуствените сознанија кои говорат во прилог на тоа. Важноста на
масовната употреба на ова алтернативно, еколошки прифатливо гориво, потекнува од
вредностите на намалување на емисиите на поединечните загадувачки сусптанци од
моторите со внатрешно согорување во случај на неговото користење[435].
Согорувањето на течниот нафтен гас емитува до 30% помалку јаглероводород
(НС) во однос на бензинските и речиси 40% во однос на дизел-моторите. Овој процент е
нешто помал во однос на емисиите на јаглерод диоксид (СО 2 ) кај современите бензински
возила со оксидациски катализатори и изнесува околу 10%. Најголеми ефекти
согорувањето на течниот нафтен гас има во однос на емисиите на сулфур диоксид (SO 2 ),
во кој случај истите се редуцираат речиси 100%. Редуцирачки однос од 40% кај
бензинските и 90% кај дизел моторите се постигнува во однос на емисиите на азотни
оксиди (NO), додека тој сооднос е нешто поголем во погед на емисиите на јаглерод
моноксид (СО) и изнесува 75% кај бензинските со околу 60% кај дизел-моторите.
Употребата на ова алтернативно погонско гориво ги намалува емисиите на цврсти
естички (РМ) за околу 85%[436]. Во Табела 4.4 даден е приказ на процентуалните
намалувања на емисиите на поедини издувни материи од моторите со внатрешно
согорување при употребата на течен нафтен гас како погонско гориво.

23
Податоците за 2010 година опфаќаат шестомесечен период, односно периодот од месец јули до месец
декември, во текот на кој е воспоставена полна функционалност на услугата „Изнајми велосипед“.
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Табела 4.4 Процентуални намалувања на емисии на загадувачки супстанци од моторни возила
при употреба на течен нафтен гас [437]

Полутант
НС
СО 2
SO 2
NO
СО
РМ

Гориво
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел

Намалување
30%
40%
10%
100%
40%
90%
75%
60%
85%

71

5. ПОТЕНЦИЈАНИ МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИТЕ
ПОТЕШКОТИИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЕКОЛОШКИТЕ ЕФЕКТИ ОД
НИВНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈA
Одржливоста на еден современ град во голема мерка зависи од неговата
способност да воспостави и перманентно одржува одредено ниво на ефикасност на
сопствениот сообраќајно-транспортен систем, на начин кој ќе има што помали последици
по виталните аспекти на градското живеење.
Искуствата на урбаните средини на денешницата покажуваат тенденции за
загрозување на ефикасноста токму на транспортниот сегмент со пратечко зголемување
на негативните последични амбиентални ефекти, до мерка која еколошките аспекти на
одржливиот развој ги поставува во улога на ултимативен коректор на сообраќајните
политики на локално ниво. Сето оваа е со цел достигнување на оптимална рамнотежа
помеѓу ефектите посакувани во делот на транспортниот систем и стандардите за заштита
на животната средина и природата.
Перформансите на одржливост на градот Скопје во моментов се под силно
влијание на трендовите во сообраќајно-транспортниот сегмент. Долгодишното
опстојување на транспортниот сегмент во пасивна сервисна улога на урбаната експанзија
од градскиот сообраќај оформи доминантно еколошко жариште кое поседува значителен
потенцијал за интервенирање во рамките на поедините транспортни подсистеми. Еден
дел од потенцијалните интервенции, во форма на дефинирани мерки и активности,
третирани се во постоечките плански односно документи од стратешко значење.
Останатите се уште чекаат релевантно препознавање и издржано имплементирање во
стратешките документи.

5.1 Потенцијални мерки во сегментот на јавниот превоз на патници
5.1.1 Трамвајски подсистем за јавен превоз на патници во Скопје

Претпазливоста во поглед на перспективниот просторно-демографски и
сообраќаен развој, но и во поглед ограничениот потенцијал на присатниот јавен
автобуски превоз, се базични мотиви за континуираното присуство на трамвајскиот
концепт во стратешките визии за развој на градот Скопје.
Осмислен на начин да изврши амортизирање на сообраќајните оптоварувања
долж доминантните правци за патнички проток кон централното подрачје на градот,
трамвајскиот систем е конципиран со цел да прерасне во р`бетен столб на системот за
јавен градски превоз на патници. При тоа, четирите предвидени линии оптимално
излегуваат во пресрет на планските постулати за ефикасно искористување на
просторните, системските, енергетските и еколошките ресурси на градот[501].
Карактеристиките на „лесно метро“ препорачани со ГУП 2012-2022 – потполна физичка
одвоеност од останатиот моторен сообраќај, првенство на минување низ
крстосниците и, по потреба, денивелација во згуснатите градски зони[502] – во
перспективите на градот проектираат намален број на автомобили, подобрена
достапност и пристапност, заштеда на енергија, скратена лепеза од директни и
индиректни транспортни трошоци, унапредена социјалната политика, брзина, удобност и
безбедност на јавниот превоз.На сл.5.1 даден е приказ на просторната диспозиција на
предвидените линии на трамвајскиот подситем за јавен масовен превоз на патници во
Скопје.
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Сл.5.1 Просторна диспозиција на линии на трамвајски подсистем за јавен превоз на
патници во Скопје[503]
Правејќи исчекор во форма на функционална доградба на концептот „лесно
метро“, во ГУП за градот Скопје се препорачува интегрирање на трамвајската линија бр.
4 со дел од регионалната железничка инфраструктура, во форма на т.н. tram-train шинска
врска. На овој начин линијата бр. 4 би прераснала во прстенеста линија која, во широк
опфат, би го заокружила подрачјето на градот од северната страна.
Навременото премерување на сопствените потенцијали од 2008-та ги насочи сите
институционални напори кон делот од проектот со опипливи шанси за успех: линија бр. 1,
за премостување на градското ткиво помеѓу источното Ново Лисиче и западниот Ѓорче
Петров. Дополнително потенцирајќи ја изводливоста и економичноста на нејзината
источна делница (Ново Лисиче – Мал Ринг) оваа избрана линија двофазно е редуцирана
и за истата е изготвена потребната студиска документација.
Проценетата финансиска конструкција за изградба и опремување на трамвајскиот
подсистем беше причина Градот Скопје да посегне по концесиска форма за реализација.
Меѓутоа, поради неможноста за усогласување на нивото на финансиско осигурување во
случај на намален прилив на патници на годишно ниво, досегашните тендерски постапи
не го дадода посакуваниот резултат.
5.1.1.1 Ефекти од реализацијата на линијата 1 и алтернативните сценарија
на трамвајскиот подсистем за јавен превоз на патници во Скопје
Врз база на констатираната инфраструктурна изводливост на линијата бр. 1, која
ги поврзува источните (локалитет Ново Лисиче) со западните делови на градот
(локалитет Ѓорче Петров) извршена е проценка на обемот и структурата на
потенцијалните патници. При тоа е констатирано дека предностите на трамвајскиот
превоз ќе предизвикаат мигрирање на околу 20% од автомобилските патници од
уличните коридори долж кои треба да се диспозиционира оваа линија[504]. Предвидениот
број и фреквенција на транспортни единици на линијата 1 на дневно ниво треба да
извршат превоз на околу 61.000 патници. Со очекуваните периодични варијации овој број
на годишно ниво треба да се искачи до нивото од околу 18.600.000 лица кои ќе ги
користат услугите на трамвајската линија 1[505].
Полниот капацитет на трамвајската линија 1 ќе предизвика редуцирање на бројот
на автобуси кои тековно сообраќаат долж предвидениот транспортен коридор. При тоа,
автобуските превозни единици, кои со просечна потрошувачка од 35l/km емитуваат околу
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215 g СО 2 по еден изминат километар, ќе бидат заменети со трамвајски возила, кои со
просечна потрошувачка на енергија од3,5KWh/km ќе емитуваат околу 0,36 g СО 2 по еден
изминат километар. Долната граница на проценетото намалување на емисиите на СО 2 на
трамвајкста линија 1 на годишно ниво треба да изнесува 1.551,8t [506].
Во реализациските сценарија кои предвидуваат изградба на повеќе од една линија
на трамвајскиот подсистем намалувањето на емисиите на СО 2 е значително пообемно.
Во зависност од бројот на опфатени линии тоа се движи помеѓу 2.428,8t и 2.693,3t на
годишно ниво. Во Табела 5.1 даден е приказ на опфатот на линии во склоп на различните
реализациски сценарија, со вкупното проценето намалување на емисиите на СО 2 .
Табела 5.1Алтернативни сценарија на трамвајскиот систем во Скопје, со проценети
намалувања на емисии на СО 2 [507]
Сценарио
Вклучени линии
Намалени емисии на СО 2 (t/god)
С1
1
1.551,8
С2
1+2
2.428,8
С3
1+2+3
2.693,3

5.1.2 Shuttle сервис
Ограничувањата на оперативните карактеристики на возниот парк – изразени
димензии на возилата, несоодветна пратечка инфраструктура, ограничена влечна
моќ и способност за совладување на наклони – и изразената економска неисплативост
се основните причини за непостоење на линии на системот за јавен градски превоз кон
одредени, редовно посетувани градски дестинации. Во недостаток на транспортни
алтернативи оваа неповолност вообичаено од страна на патниците се амортизира со
употреба на патнички автомобили во лична сопственост или во форма на такси-превоз,
што претставува особена неповолност во случај кога тие дестинации поседуваат
изразена гравитациска моќ. Диспропорцијата на факторите привлечна моќ-достапност
претставува основа за појава на зголемени сообраќајни метежи во зоната на тие
дестинации, како резултат на неможноста на расположливите површини за динамички и
стационарен сообраќај за прифат на толкав обем на возила.
Во обид за намалување на притисоците од ваков вид поедини градови
посегнуваат кон модификувани форми на јавен превоз, било во режија на локалниот
систем-оператор, или пак врз основ на платформата за јавно-приватно-партнерство.
Претходно споменатите оперативно-економски неповолности во овој случај се
амортизираат со воведување во сообраќај на транспортни единици со ограничени
димензии и капацитет (9-12 седишни места) и прилагодлив возен ред, кои ја користат
инфраструктурата (постојки и терминуси) на систем-операторот или пак издвоени
локации за утовар и истовар на патници. Вака модификуваниот подсистем за јавен
превоз на патници познат е под името shuttle превоз.
Освен можноста за непосредно модификување на возниот ред во однос на
часовните варијации на патничкиот интерес, овој подтип на јавен превоз, токму поради
намалената масовност, е особено погоден за наменски превоз кон одредена дестинација
и за користење од страна на стари или инвалидизирани лица. Малиот капацитет на
превозните единици често пати наметнува потреба за нивно користење по принципот на
претходна резервација, која во пракса може да се направи по телефонски или по пат на
социјалните мрежи.
Ограничениот капацитет на системот за јавен превоз на патници и неспремноста
за измена на локациите на поедините урбани содржини со висока привлечна моќ дури и
во случај на потреба за просторно и капацитативно проширување, е основа за нивната
слаба покриеност со линиите на локалниот систем-оператор. Универзитетскиот клинички
центар „Мајка Тереза“ (локалитет Водно) е типичен пример за урбана содржина со
обратнопропорционален сооднос понуда-побарувачка.
„Потпирањето“ на комплексот објекти Универзитетски клинички центар на само
една примарна сообраќајница од булеварски тип ул. „Мајка Тереза“ ги хендикепира
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можностите за негово пошироко пристапно опслужување. Постоењето пак на еден колски
пристап за посетители токму во зоната на единствениот автобуски терминус, врши
дополнително заситување на површините за пристап и оперирање на стандардните
автобуси на јавниот превоз. Како резултат на таквата состојба, дел од градските населби
лоцирани долж улиците на примарната мрежа немаат директна автобуска врска со оваа
терцијална здравствена установа. Воведувањето на габаритно поскромни возила за
директен превоз исклучиво на посетители на оваа содржина, поврзувањето на
„отсечените“ населби и пополнувањето на празнините во редовниот автобуски возен ред
може да придонесе кон делумно сообраќајно растеретување на неговите пристапни
правци. Ваквиот пристап може да придонесе и кон намалување на притисокот врз
интерните и непосредните паркинг-површини, со последично намалување на нивото на
бучава и емисија на штетни материи. На сл.5.2 даден приказ на комплексот објекти
Универзитетски клинички центар во Скопје, со микро-локација на гавниот колски влез
(црвена позиција) и близината на автобускиот терминус (окер позиција).

Сл.5.2 Комплекс обекти Универзитетски клинички центар Скопје, тангиран од северозападната
страна од примарната сообраќајница, ул. „Мајка Тереза“, со позиции на главен колски влез и
автобуски терминус[508]

Расположливата документација не врши автономно препознавање и
валоризирање ниту на сообраќајниот ниту на еколошкиот потенцијал на shuttle подтипот
за јавен превоз на патници. Во овој случај како претпоставена придобивка се издвојува
намалениот обем на моторни возила за превоз на патници кон иста дестинација.
Дополнителен ефект во сегментот на заштита на животната средина оваа мерка може да
се добие со користење на возила на алтернативен погон.
5.1.3 Car-sharing подмодел
Продорот на современата технологија во транспортниот сегмент овозможува
повисоки форми на автомобилски базирана мобилност без индивидуално поседување на
моторно возило, кои не ги вклучуваат класичните rent-a-car и такси превоз. Терминот carsharing, својствен за истоимениот, релативно нов урбан транспортен подмодел, во основ
значи можност за групна, временски ограничена резервација на место во автомобил
поседуван од друго физичко или правно лице за одредена надокнада. Основна
карактеристика на овој подмодел претставува делливото, најчесто истовремено
користење на возило од страна на група корисници, врз основ на претходно најавени и
координирани поединечни барања во форма на резервации. Возилата вообичаено се
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достапни на означени микро-локации во форма на вонулични терминуси или, во случај на
возило во приватна сопственост на трето лице, на однапред договорена позиција. Во
соработка со локалниот паркинг-оператор какоcar-sharing терминуси за група на возила
можат да се користат и системски опфатените улични и вонулични јавни паркиралишта.
Вообичаените патувања се изведуваат во рамките на ограничен простор – урбана
средина – а во случај на можност за временски подолго резервирање на возилото
(месечно или подолго) патувањата можат да имаат и регионален карактер. Резервацијата
на возилото може да се направи во вид на кружно патување со враќање на почетниот
терминус (round-trip) или еднонасочно (point-to-point) патување помеѓу два терминуси.
Овој јавен транспортен подмодел е исклучително погоден за патувања до локалитети и
содржини со ограничена пристапност како во поглед на автомобилскиот (на пример,
поради недоволен паркинг-капацитет во или непосредно околу содржината) така и во
поглед на јавниот сообраќај (недоволен број на линии или недоволна фреквенција на
возила во однос на вкупната побарувачка за превоз).
Базичен сообраќајно-еколошки ефект од воведувањето на car-sharing
транспортниот подмодел претставува истовременото отсуство од сообраќајот на групата
возила на неговите корисници. Дополнителен позитивен ефект во однос на заштитата на
амбиенталната средина од емисиите на штетни материи се добива во случај на
користење на car-sharing возила со електрични или погонски агрегати кои користат
алтернативни, еколошки прифатливи горива.
И покрај недоволното познавање на овој јавен транспортен подмодел кај нас,
глобалниот тренд бележи континуиран пораст како на вкупниот број на корисници, така и
на вкупниот број на ангажирани возила. На сл.5.3 и сл.5.4 прикажан е порастот на
корисници и возила во car-sharing системот на глобално ниво.
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Сл.5.3 Пораст на бројот на возила во car-sharing подмоделот на глобално ниво, 2006-2014 (на уоската дадена е градација на бројот на возила од 0 до 100.000)[509]
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Сл.5.4 Пораст на бројот на корисници во car-sharing подмоделот на глобално ниво, 2006-2014 (на
у-оската дадена е градација на бројот на корисници од 0 до 6.000.000)[510]

Во контекст на просторно-урбанистичките предиспозиции на градот Скопје
полезноста и применливоста на овој транспортен подмодел во определен обем се лесно
препознатливи. Урбаното ткиво на градот во овој момент располага со локалитети со
висока привлечност за дневни патувања, како што се Универзитетскиот клинички центар
(Водно), строгиот градски центар (локалитет Мал Ринг) со неговата концентрација од
администартивно-трговски содржини или комплексот објекти и содржини на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Пратечка карактеристика на овие локалитети,
освен високата привлечност, претставуваат ограничените можности за пристап во смисол
на недоволен локациски или непоседен паркирен капацитет односно опслуженост со
линии на јавниот градски превоз.

5.2 Потенцијани мерки во сегментот на стационарниот сообраќај
5.2.1 Редукција на паркирањето во централната зона на градот Скопје

Долгогодишната експлоатација на транспортниот систем на град Скопје во режим
на некоординиран просторен развој, отстапување од стратешките смерници и недоволни
инвестиции резултира, меѓу останатото, со високо сообраќајно оптоварување на строгиот
градски центар. Ваквиот тренд особено е видлив во сегментот на стационарниот
сообраќај, во прв ред поради изразениот број на возила кои во него пристигнуваат. Во
услови на ограничен капацитет на системот за јавен превоз на патници и концентрирање
на дополнителни јавни административни и трговски содржини, постоечкот паркингсегмент е подложен на оптоварување кое врши значително деградирање на општите
амбиентални услови во овој дел од градот. За ваквата состојба во голема мерка
придонесува и непостоењето на комбинирана волја кај локалната самоуправа и
покрупните стопанско-административни субјекти за воведување мерки кои ќе го
мотивираат вработениот персонал секојдневните патувања до работно место да ги
извршува без користење на приватни автомобили.
Мерките спроведени во делот на т.н. зонска организација на уличното паркирање
не располагаат со доволен регулативен потенцијал заради недоволниот вкупен
капацитет на површините за паркирање. Идентични мерки не сево потполност
спроведливи кај вонуличните паркиралишта првенствено поради разликата во потребите
на непосредните резиденти кои истите редовно ги користат. Јасното перспективно
согледување на состојбите во сегментот на стационарниот сообраќај во моментов не е
можно поради непознатиот ефект на неколкуте нови катни гаражи лоцирани непосредно
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околу градското јадро (локалитети Голем и Мал Ринг), пред се во делот на
дополнителниот сообраќај кој истите ќе го привлечат. Имајќи ги при тоа во предвид
недостатокот на доволен паркинг-капацитет на дел од новоизградените административни
и трговски објекти, нејасните потреби за паркирање кај објектите во градба и кај оние
предвидени за градба, потребите на локалните жители и позицијата на јавниот градски
превоз, нова диспропорција во централното јадро на релација паркинг понуда – паркинг
побарувачка се наметнува како апсолутно можно сценарио.
Без оглед на превземените и планско-градежните активности кои се во тек
значењето на потребата да се изврши редуцирање на патувањата кон строгиот градски
центар со користење на приватни автомобили не губи од својата тежина. Во овој смисол,
се издвојува низата од потенцијални мерки во сегментот на стационарниот сообраќај, со
чија постепена имплементација може значително да се влијае врз вкупниот обем на
моторни возила кои на дневно ниво би вршеле притисок врз централното градско
подрачје:









воведување на мораториум за израдба на крупни генератори на паркирање во
рамките на градското јадро, без јасна економска причина
напуштање на праксата на резервирање на паркинг-места
ревитализација на постоечките гаражни стационари во сопственост на физички
лица, заради максимизирање на обемот на нивното користење
обесхрабрување на бесплатното паркирање во сужба на патувањата кон и од
работното место
зголемување на цената за користење на паркинг-услугите во строгиот градски
центар
строга контрола на непрописното паркирање и узурпирањето на јавните зелени,
пешачки и велосипедски површини
воведување на рестрикции за транзит на возила низ строгиот центар на градот
охрабрување на организираниот превоз и car-sharing подмоделот за превоз на
персоналот на крупните административни односно стопански субјекти[511].

5.2.2 Park & Ride систем
Редуцирањето на обемот на регионалниот моторен сообраќај кој на дневно ниво
продира во градските ткива е можно на начин кој ќе им овозможи на возачите лоцирање
на сопствените возила во периферните градски зони и совладување на градските
дистанци со помош на услугите на системот за јавен превоз на патници. Ова ефикасно
може да се оствари со имплементација на т.н. концепт Park&Ride кој подразбира
постоење на висококапацитативни паркинг-стационари непосредно покрај влезноизлезните патни правци и линиите на јавниот превоз и комбинирано користење на
надокнадата за усугата паркирање. Во пракса ова подразбира користење на паркирниот
билет во јавниот превоз, но и во поширок смисол, на пример за пристап кон јавни
манифестации во случај кога се очекува засилен прилив на надворешни посетители кон
истата.
Препознавајќи ја потенцијалната полезност на Park&Ride концептот посточкиот
ГУП на градот Скопје 2012-2022 проценува дека четири локации на подрачјето на градот
ги исполнуваат базичните локациско-функционални услови за инсталирање на наменски
паркинг-капацитети:




локација ПР1 (запад) – локалитет Тафталиџе, непосредна близина на студентски
дом „Гоце Делчев“,
локација ПР2 (исток) – локалитет Автокоманда, непосредна близина на студентски
дом „Стив Наумов“,
локација ПР3 (југоисток) – локалитет Расадник, непосредна близина на истоимена
спортска сала, и
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локација ПР4 (север) – локалитет Чаир, непосредна близина на истоимен спортски
објект[512].

Основен критериум при избор на потенцијалните локации претставува близината
на идните терминуси односно стојалишта на трамвајскиот подсистем за јавен масовен
превоз на патници. Самите локации се при тоа дисперзирани на начин кој ќе може да
изврши прифат на возилата од главните правци на продор кон централното градско
подрачје. На сл.5.5 даден е приказ на ориентационата просторна диспозиција на
планираните Park&Ride паркиралишта на подрачјето на град Скопје, планирани со ГУП
2012-2022.

Сл.5.5 Просторна диспозиција на паркиралиштата воPark&Ride системот[513]

5.3 Потенцијални мерки во сегментот на велосипедскиот сообраќај
5.3.1 Артеријални велосипедски траси

Недостатокот на континуирано безбедни и конформни велосипедски патеки кои
периферните населби директно би ги поврзале со градскиот центар е една од причините
поради која велосипедот нема поголем удел во редовните патувања на дневно ниво.
Единствениот коридор кој во моментов тоа го озовможува – спортско-рекреативната
патека во мајор коритото на р. Вардар - е диспозиционирана периферно во однос на
потенцијалните зони на гравитација и не располага со доволен број на влезови, излези и
напречни комуникациски врски, што објективно ја намалува нејзината транспортната
функција, давајќи и предност на спортско-рекреативната. Велосипедските тротоарски
површини кои се дел од регулациските ширини на примарните улични коридори се често
пати непогодни за совладување на поголеми растојанија поради инфраструктурниот
дисконтинуитет (промена или потполно губење на расположливата ширина), степенот на
површинско оштетување и обемот на узурпираност од страна на непрописно запрените и
паркирани возила.
Ткивото на градот Скопје не располага со препознативи просторни појаси, кои би
можеле да послужат како коридори за формирање на директни велосипедски врски на
периферните со централната зона. Особено на оние кои би биле во потполност одвоени
од моторниот сообраќај. Во овој смисол како потенцијален коридор за времено
инсталирање на велосипедска траса со артеријален карактер се наметнува појасот на
нереализираниот бул. „Македонија“, на потегот од локалитетот Козле (западен крај) до
ул. „Мајка Тереза“ односно до работ на локалитетот Голем Ринг (источен крај). На сл.5.6
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даден е ориентационен приказ на просторната диспозиција на коридорот
артеријалната велосипедска патека локалитет Козле – локалитет Голем Ринг.

на

Сл.5.6 Ориентациона диспозиција на артеријална велосипедска траса[514]

5.4 Потенцијани мерки во сегментот на урбаната логистика
Потешкотиите кои настануваат како резутат на дистрибуцијата на материјалните
добра во градските средини датираат од самиот постанок на градовите. Нивната
конзистентност, без оглед на историскиот период и околности, како и обемот и тежината
на нивните рецидиви во еколошко-транспортен смисол од нив прават карактеристична
област со сопствени планско-организациски и функционални потреби.
Карактеристиките на урбаните модалитети за дистрибуција на материјалните
добра во пракса се подредени на потребите и барањата на нивните корисници односно
карактеристиките на поширокиот систем во рамките на кои функционираат.
Нерамномерноста и уситнетоста на продажната мрежа, след која не е можно да се
оствари потребниот магацински капацитет, непостојаниот асортиман и нискиот промет
директно влијаат врз искористеноста на доставните возила и, последично, врз нивниот
вкупен број. Истиот дополнително се зголемува преку легислативното ограничување на
големината на товарните возила кои можат да добијат пристап кон централната градска
зона и други урбани целини со карактеристично значење. Наведените фактори добиваат
на тежина особено во случај на либерален режим на достава на дневно ниво, без строги
временски и просторни ограничувања.
Сегментот на дистрибуцијата на материјалните добра дава сликовит приказ на
дуалната, дијаметрално спротивна улога на урбаниот товарен транспорт – како
извршител на една витална, егзистенцијална неопходност и истовремено како чинител
кој, преку еколошките рецидиви, таа виталност директно ја загрозува. На сл.5.7 даден е
компаративен приказ на негативното влијание на товарните возила по еколошките
перформанси на современите урбани средини.
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Сл.5.7 Kомпаративен приказ нанегативното еколошко влијание на товарниот транспорт во
урбаните средини[515]

Потребата за изнаоѓање и системско канализирање на квалитетни форми и
решенија во сегментот на урбаната достава на материјални добра, кои максимално ќе
излезат во пресрет на еколошките приоритети на современите градови, довело до нивно
концептуализирање во нова дисциплина позната како урбана логистика. Насочена
првенствено кон проблемите на градскиот товарен сообраќај, истата ги опфаќа сите
оперативни дејствија чиј резултат треба да биде ефикасно снабдување на градовите со
потребната стока при минимални сообраќајно односно еколошки последици. Подложна
на строги барања во поглед на видот и количината на стоката, времето и начинот на
нивна достава, истата поседува универзален концепт кој претставува смерница за
одржливо моделирање. На сл.5.8 даден е приказ на теоретски концепт на градски
логистички систем, како место на концентрација на стоковите и информативните токови.

Сл.5.8 Универзаленконцепт на градски логистички систем[516]

Генералните ефекти кои може да се постигнат низ следење на концепциските
смерници претставуваат:
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намален број на возила неопходни за извршување на дотур на роба,
намален обем на товарен сообраќај кој, во поедини периоди на денот, врши
оптоварување на централните градски и зоните од посебно значење (на пр. стари
градски јадра или стари трговски зони)
намалување на времињата потребни за извршување на доставната работа,
намалување на нивото на бучава и загадување особено во текот на дневните
периоди со најголемо сообраќајно оптоварување[517].

Комбинацијата од искуствени сознанија и истражувања спроведени по
имплементирањето на смерниците на современата урбана логистика укажуваат дека
намалувањето на бројот на поминати километри за доставување на добра или стока за
повеќе од 50% носи потенцијал за намалување на неопходниот возен парк во опсегот 3060%. Ваквото процентуално „смирување“ има директно влијание врз вкупниот број на
влезови на товарните и возилата за дотур на роба во рамките на поедините градски зони
во истиот опсег, од 30% до 60%[518].
5.4.1 Искуства на ниво на ЕУ
Комплексноста на конфликтниот сооднос помеѓу интензитетот на економските
активности во градскиот центар и намалувањето на интензитетот на товарниот сообраќај
кој истите ги подржува, зголемена е во современите градови благодарение на
конкурентскиот притисок на периферните зони кои претставуваат поволни амбиенти за
лоцирање на крупни трговско-услужни содржини. Ваквата состојба дополнително ја
потенцира потребата за правилно менаџирање на транспортот на стоки во централните
урбани подрачја.
Врз основ на генерираните искуства на поголемите урбани центри сегментот на
урбаната логистика почивана низа од организационо-функционални мерки и нормативи
има за цел воспоставување на сообраќајно и еколошки одржлив „костур“ за надградба на
поединечни урбани логистичките подсистеми согласно специфичните потреби на секоја
урбана средина. Мерките карактеристични за регионот на ЕУ генерално делуваат во
рамките на следните полиња:






логистички мерки,
транспортни мерки,
финансиски мери,
планерско-инфраструктурни мерки, и
технички мерки кои се однесуваат на возниот парк, во чиј опфат, помеѓу
останатото, спаѓа употребата на погонски аграгати со намалена бучава,
алтернативни горива, доставни возила на електричен погон како и дисперзија на
доставата во текот на ноќните часови [519].

5.4.2 Искуства на градот Скопје и препораки за идно делување
Во услови на изразени демографско-стопански флуктуации карактеристичните
потешкотии врзани за урбаната логистика својствени се и за градот Скопје. Истите се
рамка за соодносите на релација град-население-транспорт, чија комплексност во
основ произлегува од специфичноста на нивните поединечни потреби. На сл.5.9 даден е
пресек на барањата на чинителите-креатори на логистичкиот систем на градот Скопје.
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Сл.5.9 Конфликтен меѓусебен однос на поединечни чинители[520]

Просторните и сообраќајните ограничувања, како и изразениот просторносодржински дистрибутивен диверзитет, условуваат уситнет возен парк со низок
транспортен капацитет, 3.5 t и временски дисперзирана достава на дневно ниво.
Дополнителен удел во ваквата состојба во главниот град има слабата внатрешна
организација на субјектите-корисници на доставата, но и меѓусебната некоординираност
на давателите на истата. Уситнетоста на возниот парк и нерамномерната оперативна
динамика условуваат користење на доставни и лесни товарни возила од сериско
производство, чии погонски агрегати претежно користат дизел-гориво. Ваквата
превозничка ориентација често пати условува користење на несоодветни возила за
определен тип на товари, што директно влијае врз нивната засилена амортизација и
оперативно-еколошките последици кои од тоа произлегуваат. Теренската сондажа
спроведена во централното подрачје на градот во текот на 2010 година ги потврдува
претходно наведените констатации, низ систематизација на мерките и категориите на
најчесто користените лесни товарни односно доставни возила. Во Табела 5.2 даден е
систематизиран пресек на сондираните доставни/товарни возила.
Табела 5.2 Пресек на регистрирани доставни/товарнивозила[521]
Тип на возило
Носивост (t)
Zastava POLI
Zastava PICK-UP
Opel PICK-UP
Polonez PICK-UP
Peugeot PARTNER
< 1.5
Citroen BERLINGO
Reno PARTNER
Reno KANGOO
Nisan PICK-UP
MAN
Ford TRAZIT
1.5 – 3.0
Mercedes VITO
Fiat DUCATO
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Fiat DOBLO
IVECO
Peugeot BOXER
MAN
Ford TRAZIT
Mercedes VITO
Fiat DUCATO
Fiat DOBLO
IVECO
Peugeot BOXER
MAN

3.0 – 5.0

Ford TRAZIT
Mercedes VITO
Fiat DUCATO
Fiat DOBLO

> 5.0

Искуствата на градот Скопје во сегментот на урбаната логистика претставуваат
основа за креирање на лепеза од потенцијални мерки, како фундус за нејзино стратешко
моделирање. Истите се осмислени на начин кој ќе има директно влијание врз обемот на
товарниот сообраќај на подрачјето на главниот град на дневно ниво и, преку него, на
неговите еколошки рецидиви. Во Табела 5.3 даден е пресек на потенцијалните мерки за
унапредување на логистичкиот систем на градот Скопје.
Табела 5.3Мерки за унапредување на сегментот на урбаната логистика во градотСкопје[522]
Тип на мерка
Подтипови мерки
Набавка на специјализирани возила
Набавка на возила со тивки погонски агрегати
Употреба на алтернативни горива
Технологија на возила
Набавка на електрични доставни возила
Примена на велосипеди за превоз на мали количини
стока
Дефинирање на соодветна временска рамка за достава
Забрана за достава во текот на врвните часови
Вршење на достава
Фаворизирање на ноќните часови за вршење на достава
Ограничување на брзината на доставните возила
Координирање при изборот на локации за производноНамена на земјиште
трговските и логистичките субјекти
Фискална стратегија
Наплата на патарина за влез во поедини градски зони
Определување на стриктни рути за превоз на опасни
материи
Опасни стоки
Временско дефинирање на превозот на опасни материи
Изградба на централен периферен товарен терминал
Изградба на логистички претоварни суб-центри
Инфраструктура
Одредување на пунктови и микро-локации и опрема за
локален истовар за групи на објекти

5.4.3 Потенцијани ефекти од интервенирањето во логистичкиот систем
Прегледната документација не располага со засебен увид во потенцијаните
ефекти од имплементацијата на предвидените мерки за ревитализација на логистичкиот
систем на главниот град. Истите се третирани претежно како составен дел на пошироките
групи од мерки за интервенирање во возните паркови на приватните и правните субјекти
во градот, во смисол на нивна полесна обнова, замена на постоечките со возила со
високи еколошки перформанси и употреба на атернативни односно горива со висок екостандард.
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5.5 Потенцијални мерки во сегментот на редуцирањето на
моторниот сообраќај
5.5.1 Congestion charging систем

Диспаритетот помеѓу капацитетот на сообраќајната инфраструктура во строгите
градски центри и потенцијалниот број на возила кои во истиот ја гледаат целта на
патувањето во пракса е исклучително изразен. Во услови кога нивото на сообраќајното
оптоварување се приближува кон горната граница на тој капацитет се јавува реална
опасност од „загушување“ на поедините делници односно крстоснички јазли над
максимално дозволената граница. Поради ограничените алтернативи за заобиколување
на оптоварените точки, градските центри, за разлика од останатите урбани зони, се
одликуваат со повисока сообраќајно-еколошка ранливост.
Во неможност со имплементација на други мерки да постигнат релаксирање на
високо оптоварените инфраструктурни точки дел од современите градови се
ориентирани кон т.н. „тврди“ регулациски мерки, кои предизвикуваат директно
разретчување на токовите возила кои пенетрираат во градските јадра. Падот на
сообраќајното оптоварување во ваквите случаи има директен последичен ефект врз
уделот на моторниот сообраќај во нивото на загадување на ранливите градски центри.
Праксата покажува дека позитивен ефект во овој смисол се постигнува со замена
на „невидливите“ (директни и индиректни трошоци на патувањето) со „видливи“ односно
трошоци претворени во такса во форма напатарина за влез или транзит низ градското
јадро. Наплатата на истата може да биде моментална (отчитување на кредит од носач
вграден во самото возило) или одложена (наплата во вид на посебна или заедничка
сметка), а преку далечинско отчитување на регистарските броеви на возилата заради
идентификација на сопственикот на возилото. Овој модел, вклучувајќи ги сите негови
организациони и оперативни варијации, е познат под англискиот синоним congestion
charging.
5.5.2 Ефекти одимплементацијата на congestion charging системот
Поради отсуството на оваа мерка во расположливата планска документација во
автономна форма, во моментов не постојат проценки за потенцијаните ефекти од
нејзиното имплементирање во централното подрачје на градот Скопје. Меѓу тоа,
искуствата на градовите кои се преориентирале кон congestion charging системот за
редуцирање на обемот на влезен односно транзитен сообраќај во нивните централни
зони говорат во прилог на неговата недвосмислена полезност.
Во желбата да изврши објективна проценка на ефектите од воведената congestion
charging централна зона, градот Лондон спроведува редовни полугодишни (пролет-есен)
мерења на сообраќајното оптоварување на релевантните везно-излезни пунктови.
Мерењата се вршат од моментот на ставањето на системот во функција, 2002 година со
броење на возилата кои влегуваат и излегуваат од зоната, како и со мерење на
времињата на патување долж поедините делници.
Испитувањата на времињата на патувањепокажале изразено намалување од 30%
во 2003 година, во однос на референтните парамтери за 2002 година. Овој тренд
продолжен е и во текот на 2004 и 2005 година, со варијабилно намалување помеѓу 22% и
30%. Пореметувања на трендот видливи се во 2006 и 2007 година, во текот на кои
временските губитоци за патување низ централната градска зона биле намалени само за
8% и продолжиле во таа насока изедначувајќи се на тој начин со референтните[527].
Позитивен ефект во овој смисол не донеле ниту тарифните измени, ниту пак просторните
проширувања на оваа зона, што наведува на заклучок за појава на специфични
околности од локален карактер кои имаат силно влијание врз првично постигнатите
ефекти на congestion charging системот. Во Табела 5.4 даден е пресек на извршените
мерења на времињата на патување и добиените резултати. Имајќи го ова во предвид,
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градските власти на Лондон остануваат на позицијата за неопходноста на овој систем и
неговите сообраќајно-еколошки бенефити.
Табела 5.4Пресек на извршени мерења на времиња на патување за централната зона
на град Лондон, 2002-2008 година [528]
Време на
Година
Број на мерења
Промени (%)
патување (мин/км)
2002 (пред
2.5
6
+8%
системот)
2002 (референтно)
6
2.3
базна вредност
2003
5
1.6
-30%
2004
6
1.6
-30%
2005
6
1.8
-22%
2006
6
2.1
-8%
2007
6
2.3
0%
2008 (јан – апр)
2
2.3
0%

Амбиентаниотпритисок на сообраќајот врз централната градска зона во однос на
емисиите на штетни материи проценуван е низ извршени мерења на РМ 10
суспендираните честички, азотните оксиди, NOx и азотниот диоксид NO 2 [529].
Регистрираните намалувања на концентрациите на наведените загадувачи не ги следат
децидно намалувањата на сообраќајните оптоварувања, поради што не можат да се
доведат во исклучива причинско-последична врска. Сепак, проценките на локалните
власти потврдуваат дека намалувања од ваков обем не се согледани во сценаријата за
амбиенталната состојба по години, во отсуство на имплементиран congestion charging
систем.На сл.5.10 даден е приказ на измерените флуктуации на трите наведени
загадувачи, за периодот 2002-2008 година.
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Сл.5.10: Измерени емисии на РМ 10 , NOx и NO 2 во централното подрачје на Лондон, 2002-2008
година[530]

5.5.3 Потенцијал на градот Скопје за имплементација на congestion charging
системот
Радијално-кружниот концепт на патната инфраструктура во и непосредно околу
строгиот центар на градот Скопје претставува речиси совршена шема за воведување на
congestion charging системот, во т.н. коридорска форма. Двата инфраструктурни
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„прстени“ околу градското јадро (Голем и Мал Ринг) даваат можност за степенување на
наплатата во поглед на целните групи возила односно нивото на редукција која треба да
се постигне. Точките на крстосување на радијалните со уличните коридори на двата
Ринга, претставуваат квалитетни позиции за инсталирање на електронската опрема за
отчитување на регистарските броеви на возилата односно наплата на таксата. На сл.5.11
даден е приказ на инфраструктурната шема на центарот на Скопје со потенцијалните
позиции за инсталирање на електронската опрема.

Сл.5.11 Потенцијални позиции за инсталирање на електронска опрема од congestion charging
системот[523]

Компактната структура на градското јадро, со еден доминантен транзитен коридор,
ул. „Димитрије Чуповски“, дава основ за претпоставка во поглед на високата успешност
од имплементацијата на овој систем. Двете пресечни точки на овој со коридорот на
прстенестата ул. „Даме Груев“ (позиции на сл.5.10 означени со црвени прстени) креираат
основ за воспоставување на поволен cost-benefit ефект во однос на транзитните токови
за зоната на Малиот Ринг. Поради помасовниот резиденцијален капацитет и пратечките
функции (комплекс Градски Ѕид) ригидни форми на овој систем не се можни во
пошироката зона на Големиот Ринг. Овие околности даваат основ за воведување на
„степенеста“ сегрегација на возилата на жителите, вработените лица и посетителите.

5.6 Потенцијани мерки во сегментот на возниот парк
5.6.1 Електрични возила

Попураноста на возилата на електричен погон добива своја потврда низ стапките
на пораст во рамките на националните пазари на моторни возила. Покрај тоа што во
текот на 2014 година оваа категорија возила со алтернативен погон учествувала со
помалку од половина процент во вкупниот обем од 85.000.000 продадени возила на
глобално ниво, нивното присуство на патиштата во однос на 2013 година е зголемена за
речиси 43%[531]. На сл.5.12 даден е пресек на трендот на продажба на возила на
електричен погон во земјите кои претставуваат глобални лидери во прифаќањето на оваа
технологија и остатокот од светот (ROW).
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Сл.5.12Гобален тренд на продажба на електрични возилаво поедини земји и остатокот
од светот (ROW)[532]

Лидерска позиција на САД во транспортниот сегмент потврдена е со 117.000
вкупно продадени возила на електричен погон во текот на 2014 година. Овој тренд сепак
не е доволен за завземање на лидерската позиција и во поглед на уделот на овие
возила во националниот возен парк, кој изнесува помалку од 1 %. Истата и понатаму
останува „ексклузивитет“ на Норвешката економија, со учество на електричните возила
од 1.6 % во националниот возен парк[533].
Позицијата на Германија, како земја со традиционално прогресивно делување
особено во поглед на освојувањето на новите технологии, претставува изненадувачки
куриозитет. Благодарение на системската конзервативност во однос на мерките за
олеснување на набавката на возила на електричен погон уделот на овие превозни
средства во националниот возен парк изнесува само 0.07% [533]! Во овој сегмент
кинеската економија завзема дијаметрално спротивен курс, мотивиран на прво место од
константно високото ниво на аеро-загадување на подрачјата на големите градови. Со
помош на низа од фискални олеснувања за домашната индустрија, трката по прифатливи
еколошки стандарди искомбинирана е со порастот на домашното производство на оваа
категорија возила на алтернативен погон. Благодарение на ваквата политика скромната
бројка од 54.000 продадени возила на кинескиот пазар во текот на 2014 година сепак
претставува пораст од 120% во однос на претходниот период[534].
Во сегментот на транспортните средства на електричен погон постои јасна,
искуствено докажана врска помеѓу бројот на продадени возила и подготвеноста на
националните власти за воведување на низа од олеснувачки фискални односно даночни
мерки во склоп на една координирана политика за нивно пошироко прифаќање како од
страна на физичките, а особено од страна на правните субјекти.
5.6.2 Потенцијал на градот Скопје за имплементација на возила на електричен погон
Во смисол на системска промоција на возилата на електричен погон
зголемувањето на персоналот во јавната администрација и постоењето на крупни
стопански субјекти со значителни возни паркови претставува солиден основ за продор на
возила на алтернативен електричен погон во редовниот сообраќај во градот Скопје. Еден
исчекор со минимална промотивна вредност и неизвесна перпектива направен е со
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пуштањето во сообраќај на неколку возила на електричен погон за туристичко
обиколување на централното подрачје на градот.
Во сегментот на возила во индивидуална сопственост постои широк, неискористен
простор за делување, кој може да доведе до значително зголемување на бројот на
електрични возила од сегашниот, кој е сведен на ниво на куриозитет. Сепак, системската
неподготвеност да се осмислат и иницираат било какви мерки кои ќе овозможат пред се
финансиски олеснето набавување на возила на електричен погон и пратечката опрема е
главната причина за нивно периферно постоење. Овој факт го исклучува постоењето на
автономни проценки на еколошките ефекти од употребата на возила на електричен погон
во градот Скопје.
Препознавајќи ја потребата за отклон од резервираната позиција, како и
наклоноста на граѓаните кон превозните средства на две тркала, Градот Скопје во 2013
година пристапи кон групата европски градови обединети околу проектот Ele.C.Tra.
Концептуалниот мотив на овој проект претставува „...редуцирање на загадувањето кое
потекнува од патничкиот транспорт и зголемување на квалитетот на живеењето
преку промоција на нов урбан, одржлив модел на мобилност“[535]. Целна мерка на
проектот Ele.C.Tra. претставува промена на навиките за патување на дневно ниво со
пуштањето во употреба на најмалку 100 електрични скутери во секој град-учесник на база
на изнајмување, при создадени услови за понатамошно проширување на овој број.
Припаѓајки конгрупаta на градови без претходно искуство во познавањето на
механизми за помасовна употреба на електрични скутери, градот Скопје, во
подготвителните фази од постапката, беше обврзан да изврши анкетно потврдување на
јавното расположение за користење и поседување на електричен скутер. На овој начин
оформена е информациска база како појдовна точка за концептуализација на следните
проектни чекори, проценка на карактерот на тековната мобилност на граѓаните и
расположеноста за трансфер кон нови, еколошки одржливи транспортни технологии.
Освен општото непознавање на електричните скутери, резерва, како потенцијална пречка
за нивна набавка и користење, испитаниците покажале во поглед на инфраструктурноорганизациските можности за нивно полнење со електрична енергија, но и нивната
ранливост од отуѓување[536]. На сл.5.13 даден е пресек на одговорите на анкетното
прашање во однос на проценките на испитаниците за реалните препреки за набавка и
поседување на електрични скутери.
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Сл.5.13Анкетно утврдена проценка за потенцијалните препреки за набавка и користење на
електрични скутери во град Скопје[537]

Основна системска мерка во форма на финансиско олеснување, кое во
интерпретација на испитаниците треба да биде значен поттик за набавка и користење на
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електрични скутери, претставува попустот при нивната набавка како еколошки потполно
чисти возила (32%). Финансиски мотиви присутни се и при проценката на мерките
потполно/делумно ослободување од други такси (18%) и добивање на „еколошки“ бонуси
за користење на еколошки прифатливи превозни средства (14%)[538]. На сл. 5.14 даден е
пресек на наклоноста на испитаниците кон поедините мерки за финансико олеснување
при користењето на електрични скутери.

Сл.5.14Анкетно утврдена проценка на важноста на одредени мерки за финансиско олеснување
при користење на еектрични скутери.[539]

Дополнителен, проектно предвиден бенефит за градот Скопје во наредниот чекор
од проектот Ele.C.Tra ќе претставува изготвувањето на студија за изводливост на
неопходните легислативни, организациони, логистички и технолошки механизми за вовед
на електричните скутери во градскиот сообраќај.
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ЗАКЛУЧОК
Соочена со егзистенцијална опасност чии димензии не може во потполност да ги
согледа, човечката раса, за прв пат во својата историја, е ставена во позиција да делува
противно на достигнатата динамика на глобалниот технолошки равој, во урбаните
средините кои се носители на истиот.Вожелбата да се запази нивото на конфор кое токму
од тој развој е овозможено оваа позиција е носител на парадоксална состојба во која
неопходните решенија во делот на еколошките ефекти и последици треба да изменат
многу, не менувајќи во формата и начинот на функционирање на системите кои ги истите
ги предизвикуваат речиси ништо.
Во изучувањето на планетарната еколошка регресија урбаните средини, особено
мега-градовите на денешницата, ја имаат улогата на своевидни еколошки „метастази“,
кон кои треба да се насочи фокусот на глобално координираниот институционалноиндустриски третман. А чии транспортни системи, како крвотоци на градските ткива, се
истовремено носители и на еко-инфекцијата и на амбиенталните анти-тела.
Во светло на сето претходно изнесено, придобивките од овој магистерски труд се
согледуваат во потврдување на врската помеѓу обемот на сообраќајното оптоварување
во градот Скопје и нивоата на амбиентални концентрации на одредени типови
загадувачки материи. Истото пред се е извршено низ елаборација на резултатите од
мерењата на концентрациите на штетни и стакленички гасови и суспендирани честички
спроведени од страна на Министерството за животна среди на и просторно планирање и
субјектот Фармахем и карактерот на мерните локации во смисол на нивна потенцијална
изложеност на одредени изврои на загадување. Оваа врска дополнително е означена низ
компаративното согледување на нивоата на сообраќајното оптоварување и
амбиенталните концентрации на СО 2 во зоните на три сообраќајно високо оптоварени
крстосници во потесното подрачје на градот Скопје.
Во делот на мерките погодни за релаксирање на сообраќајната односно
еколошката состојба на главниот град придонесот на овој труд согледлив е низ
компарацијата на веќе имплементираните мерки со прогнозираните ефекти од нивната
примена, односно потенцирањето на случаите каде мониторинг и прогноза на
потенцијалните ефекти изостануваат. Дополнително, а во селективен манир во однос на
поедини градски локалитети, трудот врши селектирање и елаборирање на сообраќајно и
еколошки посакуваните интеревнции во транспортниот сектор, заедно со потенцијалните
ефакти од нивното имплементирање.
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