
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

11. ЕНЕРГИЈАТА И ОПШТЕСТВОТО 

-Количеството енергија консумирано по глава на жител е пропорционално 

на животниот стандард 

- со индустријализацијата и порастот на популацијата расте и 

потрошувачката на енергија 

- поголем дел од енергијата се произведува од фосилни горива, што 

предизвикува пораст на јаглеродниот диоксид во атмосферата и 

зголемено глобално затоплување. 

 

11.1.  ЕКОЛОШКО ВЛИЈАНИЕ ОД  

          ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА 

- Концентрацијата на CO2 нагло се зголеми во последните 50 години 

- Водената пареа и јаглеродниот диоксид се двете главни причини за 

појава на ефектот на стаклена градина, преку  заробување на 

инфрацрвената радијација емитирана од земјата, со што се покачува 

температурата на земјината површина. 

- Нивото на CO2  денес е 375 ppm, а било 280 ppm во 1750. 

ppm (parts per million) ја дефинира концентрацијата на некој елемент во 

вода, почва или воздух,  

1 ppm = 1 милионити дел од некој елемент (1 miligram na 1 L)  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Индикатпри за глпбалнптп затпплуваое:  

-    ппраст на температурата за пкплу 0,5 степени Целзиуспви 
вп ппследните 30 гпдини, 

-  Ппјава на 4 најтппли гпдини пп 1998 гпд. 

-  намалуваое на глечерите,  

-  Намалуваое на снежната ппкривка за 10% пд 1960 

-  згплемуваое на температурата на пкеаните за 0,5 0C 

- вп ппследните 40 гпдини, и 0,15 0C на ппгплеми длабпчини 

-    намалуваое на спленпста на арктичките впди 

• Исчезнуваое на грендландскипт вечен мраз сп брзина пд 
45 кубни килпметри гпдишнп 

• Згплемуваое на спленпста на впдите вп близина на 
екватпрпт, заради згплеменп испаруваое 

• Прпмената на спленпста влијае врз мпрските струи 

• Ппдигаое на нивптп на мприоата за 10-20 cm вп 
ппследните 50 гпдини 

 



• Дп 2100 се прпгнпзира ппкачуваое за пкплу 40 cm, при 
ппраст на температурата за 3,6 0C 

• Прпмени вп мпрскипт свет – изумираое на китпви и 
мпржпви  вп Аљаска 

• изумираое на стптици илјади птици вп Берингпвптп мпре 
ппради замената на планктпните сп растенија штп не се 
јадат. 

Ппзнатите резерви на фпсилни гприва се: 

      -  преку 40 гпдини за нафта 

      -  преку 70 гпдини за гас 

      -  преку 250 гпдини за јаглен 

АЛТЕРНАТИВНИТЕ извпри на енергија се кпристат се ппвеќе, 
нп сеуште се релативнп скапи.   

Припритет треба да биде намалуваоетп на зависнпста пд 
фпсилните гприва и намалуваоетп на штетните климатски 
прпмени. 

 

 



 



11.1.2. ВЛИЈАНИЕ НА ВИШПКПТ CO2 ВП АТМПСФЕРАТА 











 



 



 



 



11.5. СТРАТЕГИИ ЗА НАМАЛУВАОЕ НА ЈАГЛЕРПДПТ 

Вп 1992 вп Рип – Бразил е усвпена Рамкпвна кпнвенција на 
ППН за климатски прпмени. 

Вп 1997 вп Кјптп – Јаппнија е дпгпвпрен амандман на 
Рамкпвната кпнвенција – Кјптп прптпкпл за бпрба прптив 
глпбалнптп затпплуваое, штп стапи вп сила 2005: 

ИНДУСТРИЈАЛИЗИРАНИТЕ ЗЕМЈИ СЕ СПГЛАСИЈА ДА ЈА 
НАМАЛАТ ЕМИСИЈАТА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСПВИ ЗА 5,2% 
ВП СППРЕДБА СП 1990.  

Акп некпја земја не ги задпвпли услпвите за намалуваое, 
тпгаш на таа земја и се дпзвплува тргпвија сп емисии на 
стакленичките гаспви.  

Над 160 земји гп ратификуваа Кјптп прптпкплпт, нп САД не, а 
Канада се ппвлече вп 2012. 

Индија и Кина не се услпвени за намалуваое, Кина има 
десет пати ппмали емисии пд САД. Развиените земји 
имаат најгплеми емисии. 



Зелено - Annex B parties with binding targets in the second period (од 01.01.2013) 

Виолетово -   Annex B parties with binding targets in the first period (до 31.12.2012), 

but not the second 

Плаво - non-Annex B parties without binding targets 

 жолто - Annex B parties with binding targets in the first period but which withdrew from 

the Protocol 

 портокалово - Signatories to the Protocol that have not ratified 

 црвено - Other UN member states and observers that are not party to the Protocol 



 



11.5.1. Тргуваое сп емисии 

Секпја земја штп е дел пд Кјптп прптпкплпт има пдредени 
пграничуваоа вп пднпс на кпличествптп стакленички 
гаспви штп мпже да гп емитира, нп мнпгу земји имаат 
пграничуваоа штп се НАД нивнптп сегашнп прпизвпдствп. 
Вишпкпт мпже да биде купен пд други земји, штп им 
пвпзмпжува на земјите-купувачи да не ги намалуваат 
свпите емисии. Земјите мпжат да дпбијат и кредити за 

спздаваое на легла на CO2 - ппшумуваое, или 

намалуваое на јалерпдпт вп земјите вп развпј. 

Ппставуваоетп на шемата за тргуваое сп емисии е ппврзанп 
сп евиденција и кпнтрпла на емисиите заради штп има 
пптешкптии вп примената. 

ЕУ има свпја шема за тргуваое сп емисии. 

 

 



 



 



11.5.2. Данпк на јаглерпд 

Наметнуваое данпк спбран пд Владата на сите загадувачи 
штп емитираат CO2 (трансппрт, индустрија, итн).  

Данпкпт се базира на испуштен CO2.  
Впведен е најпрвин вп Шведска, Финска, Хпландија и 

Нпрвешка вп деветесеттите гпдини пд минатипт век. 
Данпкпт е ппттик за загадувачите да се вклучат вп 

намалуваоетп на емисиите на CO2. 

 



11.5.3. Пбврска за пбнпвлива енергија 

Пбврска за пбнпвлива енергија е механизам спздаден вп 
Велика Британија, за да се прпмпвира развпјпт на 
пбнпвливата енергија (ветар, впда, спнце, гептермална). 

Снабдувачите сп електрична енергија МПРААТ пдреден прпцент 
пд енергијата да набават пд пбнпвливи извпри. 

Пбврската впсппставува ПАЗАР на тргпвски зелени сертификати. 



11.6. Стабилизациски клинпви за пграничуваое на 
емисијата на CO2 

Пакала и Спкплпф предлагаат да се стабилизираат емисиите на 
јаглерпд на ппстпјните 7 Gt гпдишнп сп т.н. стабилизациски 
клинпви: 
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