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ПРИЛОГ 1 
БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

I.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Име на компанијата1 Друштво за инженеринг проектирање монтажа и услуги 
"КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје 
 

Правен статус ДОО 
 

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Адреса на локацијата  
(и поштенска адреса, доколку е 
различна од погоре споменатата) 

 
Локалитет "БАШ КОЛИБИ", КП бр. 10845, КП10848/1 и 
КП10849, КО Велес 

Број на вработени 30 вработени + правни субјекти-подизведувачи  
 

Овластен претставник Кирил Смоквоски, Управител 
Категорија на индустриски 
активности кои се предмет на 
барањето2 

Прилог 2 - Активности за кои е потребна Б-интегрирана 
еколошка дозвола,  
Точка 3. Индустрија и минерали, потточка  3.2. 
Инсталација за ископ, мелење, сеење, загревање на 
минерални суровини  

Проектиран капацитет cca 1,8 милиони тони Техногена Минерална Суровина 
(ТМС) 

 

I.1 Вид на Барањето1  

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација • 
Постоечка инсталација  
Значителна измена на постоечка инсталација  
Престанок со работа  
 

I.2. Орган надлежен за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола 

Име на единицата на локалната самоуправа Општина Велес  

Адреса  Ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес 
Телефон  043/232-406 
 

__________ 
1 Како што е регистрирана во Централен регистар на РСМ, важачка на денот на апликацијата 
2 Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата согласно Прилог 1 од Уредбата за определување на активностите на инсталциите 
за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за 
поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (“Службен весник на РСМ” бр.89/05). Доколку инсталацијата 
вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно 
одделени една од друга. 
3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
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Одговор: 
Во Прилог I дадени се детали за операторот и инсталацијата, заедно со соодветна пропратна 
документација  
Прилози: 
Прилог I -1 Тековна состојба од единствениот трговски регистер; 
Прилог I -2 Договор за пренос на концесија на експлоатација на ТМС; 
Прилог I -3 Дозвола за експлоатација; 
Прилог I -4 Решение за издавање на согласност за проектот: Експлоатација на ТМС на 
локалитетот Баш колиби во Општина Велес, за потребите на Кепс Монт Гроу ДОО Скопје; 
Прилог I -5 Договор со ЈКП Дервен 
Прилог I -6 Модел на дисперзијата на емисиите на ПМ10 
Прилог I -7 Потврда за извршени дозиметриски мерења и мерења за радионуклеидна 
контаминација 
Прилог I -8 Мислење од МЖСПП од аспект за заштита на води и 
Прилог I -9 Програма за управување на отпад 
Прилог I -10 Договор за превземање на отпадни масла 
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 
Опиштете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за 
намалување и третман на загадувањето и искористувањето на отпадот, постапките за работа 
на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи и мапи (теренски планови и мапи на 
локацијата, дијаграми на постапките за работа) 
 
Одговор 
 
II.1 Постапка за оценка на влијанието врз животната средина 
 
Согласно Поглавјето XI од Законот за животната средина ("Сл. весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 
39/16 и 99/18) за проектот за експлоатација на Техногената Минерална Суровина (во 
понатамошниот текст: ТМС) од локалитетот "Баш Колиби", Општина Велес е потребно да се 
спроведе постапка за Оцена на влијание на проектот врз животната средина (во 
понатамошниот текст: ОВЖС) и за таа цел да се изработи Студија согласно постојните 
законски и подзаконски прописи. 
Процесот на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како  и изработката на 
Студијата за ОВЖС, согласно  проектната  документација и предвидените плански активности 
на планскиот опфат за експлоатација на ТМС од локалитетот "Баш Колиби", Општина Велес,  
претставува задолжителна постапка, како дел од  процесот на добивање на дозвола за 
експлоатација. Студијата ги опфаќа и оценува потенцијалните влијанија врз животната 
средина од реализацијата на проектот и проектните активности и во тие рамки предвидува 
соодветни мерки и активности за спречување, минимализирање и контрола на влијанијата 
врз медиумите во животната средина. Со Студијата за ОВЖС се опфатени и проектни 
активности за ремедијација и рекултивизирање на локацијата, после завршување на 
процесот на експлоатација, со цел за создавање на услови за повторно ставање во функција 
на локацијата за одредени плански наменски содржини и активности. 
Студијата е изработена во согласност со барањата на националната регулатива за ОВЖС, 
односно Поглавјето XI од Законот за животната средина, Уредбата за определување на 
проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување ОВЖС 
("Сл. Весник на РМ" бр. 74/05, 109/09 и 164/12), Правилникот за содржината на барањата што 
треба да ги исполнува Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина 
("Сл. Весник на РМ" бр. 33/2006), другите подзаконски акти, релевантното законодавство на 
ЕУ (Директивата 2011/92/ЕU, последен пат е изменета во 2014 година со Директивата 
2014/52/EU и EU Упатствата за ОВЖС), како и насоките на надлежниот орган на управата, 
содржани во мислењето за определување на обемот на Студијата за ОВЖС. 
Во рамки на постапката за изработка на ОВЖС, согласно законската регулатива, поимот 
"проект" е дефиниран, како развоен документ со кој се анализираат и дефинираат конечните 
решенија за користење на природните и на создадените вредности, вклучувајќи ги оние на 
искористување на минерални суровини, уредувањето и  изградбата на објекти и инсталации 
и спроведување на други дејности и активности, кои имаат влијание врз животната средина, 
пределот и врз здравјето на луѓето. Согласно законската регулатива во оваа област 
"инвеститор/барател" е правно или физичко лице, кое поднесува барање за одобрување на 
приватен проект или државен орган кој иницира проект. 
Всушност, согласно постојната уредба, се категоризираат два вида на проекти и тоа: 
■ проекти за кои е предвидено задолжително спроведување на пропишаната постапка за 
ОВЖС, пред да се издаде решението за реализација–имплементација на проектот и 
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■ генерално определени проекти кои би можеле да имаат значително влијание врз 
животната средина, заради што се утврдува потребата за спроведување на постапка за ОВЖС, 
пред да се издаде решение за спроведување на проектот.    
При подготовката на Студијата за ОВЖС земени се предвид влијанијата од проектните 
активности, како и мерките за заштитата на медиумите на животната средина: воздухот, 
водата и почвата и областите на животната средина: природата, отпадот, бучавата емитирана 
во животната средина, вибрациите и миризбата.  
Студијата е подготвена врз основа на податоците добиени од инвеститорот и проектната 
документација, фактичката состојба утврдена на теренот, како и согласно направените 
истражувања по однос на ваков тип на проекти. При подготовка на Студијата се користеа и 
консултираа искуства и податоци од домашна и странска стручна литература, како и достапни 
национални и меѓународни упатства, а се имаше во предвид и документот: "FEASIBILITY 
STUDY – Volume II – MHK Zletovo- Veles" од 2007 година, изработен во рамки на проектот: 
"Development of remediation plans with financial requirements for elimination of industrial 
hotpots". 
Постапката за изработка на ОВЖС се спроведе согласно следната процедура: 
■ Известување за намера за спроведување проектот; 
■ Утврдување потреба за спроведување постапка за ОВЖС; 
■ Утврдување на обемот на студијата за ОВЖС; 
■ Подготовка на студијата за ОВЖС; 
■ Јавна расправа и консултации со јавноста; 
■ Извештај за соодветност на студијата и 
■ Решение со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот. 
Студијата за ОВЖС ги идентификува можните негативни влијанија, кои произлегуваат од 
реализацијата на планираните проектни активности. Врз база на анализа на сегашната 
состојба со животната средина на планскиот опфат каде се предвидуваат планските 
активности за реализација на проектот, се идентификуваат и проценуваат  потенцијалните  
влијанија согласно нивниот интензитет и времетраење, како  и другите потенцијални појави, 
кои се со одреден  ризик по животната средина и се предлагаат  мерки за спречување или 
ублажување на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. 
Со Студијата за  ОВЖС се предлагаат мерки и активности за примена  на најдобро достапните 
техники и стандарди за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а кои се 
наведени  во Планот со мерки, кој е составен дел на Студијата. 
Постапката на оценка и идентификација на потенцијалните влијанија се врши на основа  
претходна извршена проценка и анализа на животната средина и здравјето на луѓето од 
проектните активности, имајќи ги предвид и социо-економските аспекти и бенифити од 
реализација на проектот.  Во основа со постапката на ОВЖС се дефинираат  мерки и 
активности за спречување, намалување или компензација на влијанијата врз животната 
средина и здравјето на луѓето. 
Спроведување на постапка за ОВЖС го усогласува проектот со пропишаните стандарди за 
заштита на животната средина и здравјето на луѓето, кои се опфатени со техничките и 
технолошки решенија во проектната документација, а се во функција на предвидување на 
мерки и активности за заштита на животната средина и здравјето на луѓето. Во таа насока, 
постапката за спроведување на ОВЖС и добивањето на позитивно решение за нејзино 
одобрување од ресорниот орган на управата е  предуслов за добивање на одобрението за 
градба односно за реализација на проектот. 
Надлежен орган за спроведување на постапката за ОВЖС е Министерството за животна 
средина и просторно планирање (МЖСПП), односно Управата за животна средина. По 
доставеното известување со писмото за намера за изведување на проектот од страна на 
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инвеститорот, МЖСПП го извести инвеститорот за потребата од спроведување на ОВЖС 
постапка за предлог проектот и го определи обемот на Студијата. 
Предлагач и инвеститор на проектот е Друштвото за инжинеринг, проектирање, монтажа и 
услуги "КЕПС МОНТГРОУП" ДОО Скопје.  
 
II.2 Локациска поставеност 

Локацијата на депонијата на ТМС се наоѓа на КП бр.10845, КП10848/1 и КП10849,  КО Велес на 
локалитетот "Баш колиби" на околу 2 (два) километри северно од градот Велес и на околу 300 
(триста) метри од реката Вардар и претставува сериозен еколошки проблем, како заради 
контаминацијата на земјиштето на локалитетот и околината, исто така и по однос на 
потенцијалното загадување  на подземните водни ресурси и водите на реката Вардар, со што 
е  загрозена  флората и  фауната на водниот ресурс. 
На локалитетот "Баш Колиби", Општина Велес складирано е cca 1,8 милиони тони ТМС, која е 
генерирана како нус производ од технолошкиот процес на топење на цинкот и оловото  од 
Топилницата "МХK Злетово". ТМС е складирана во периодот на работењето на капацитетот 
Топилница "MХK Злетово" и тоа во периодот од започнувањето со работа во 1973 година, до 
нејзиното затварање во 2003 година.        
До депонијата на ТМС се стигнува по локален пат, кој е од порано изграден за потребите на 
топилницата "МХК Злетово". Депонијата на ТМС е на  надморска височина од 200 до 250м. 
Теренот во околината на депонијата е пошумен со ниско стеблести дрва. Оддалеченоста од 
реката Вардар е западно cca 300м од депонијата.     
Локацијата на депонијата на ТМС, се карактеризира со долги и топли лета, благи зими со 
слаби наноси од снег и дожд, така што постојат поволни услови за извршување на градежни 
работи на експлоатација на ТМС.         
Како резултат на воздушните атмосферски струења и ружата на ветрови, доаѓа до појава на 
разнесување на прашината од депонираната ТМС и загадување на градот Велес и неговата 
околина, контаминација на земјоделското земјиште и водните ресурси, како и загрозување 
на опстанокот на сточниот фонд.        
Дополнителен проблем на локацијата по однос на загадување на животната средина е самата 
конфигурација на земјиштето односно локацијата на депонијата на ТМС, со оглед дека 
земјиштето е со висок нагиб кон капацитетот на Топилницата "МХК Злетово" и реката Вардар. 
Важно е да се нагласи, дека се работи за сеизмолошки активно подрачје, со повремени 
сеизмолошки појави, кои може да предизвикаат тектонски раздвижувања на депонираната 
ТМС кон реката Вардар, што може да предизвика несогледиви последици по овој воден 
ресурс, како и по флората и фауната. 
Географската положба на одложената ТМС на депонијата може да се види од следната слика: 
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Сл. 1 Граница на локација на експлоатационото тело 

Локациската поставеност на депонираната ТМС, од чија што локација ќе се врши 
експлоатацијата, е прикажана од аспект на макро и микро локациска поставеност. Макро 
локациската поставеност на депонираната ТМС се граничи со следниве содржини:  

• од источната страна на cca 600m се наоѓаат индивидуални станбени објекти - куќи; 
• од јужната страна на cca 900m се наоѓаат индивидуални станбени објекти - куќи; 
• од југо - источната страна на cca 1,14km се наоѓаат индивидуални станбени објекти - 

куќи, додека на 1,84 km се наоѓаат колективни станбени објекти - згради во градот 
Велес; 

• од западната страна на cca 3,76 km се наоѓа селото Раштани; 
• од северната страна на cca 1,22 km се наоѓа Башино село и  
• од северо- западната страна на cca 1,20km се наоѓа каменолом "Превалец". 

Микро локациска поставност на депонираната ТМС се граничи со следниве содржини: 
• oд источната страна  се наоѓа обработливо и не обработливо земјиште,  додека на cca 

500m се наоѓа пристапен пат-улица Вардарска; 
• од југо - западната страна на cca 650m се наоѓа топилницата "МХК Злетово" - Велес; 
• од јужната страна непосредно до депонијата на ТМС се наоѓа земјен пристапен пат,  

како и не обработливо земјиште; 
• од западната страна нeпосредно до локацијата на депонијата на  ТМС се наоѓа 

пристапен земјен пат и 
• од северна страна се наоѓа необработливо земјиште. 
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Сл. 2 Локациска поставеност на депонијата на ТМС 

 

 
Сл. 3 Површина на концесионото тело на ТМС 

 
Површината на концесионото-експлоатационо тело на ТМС изнесува 0,01519км2. 



 

 11 

Координати на концесионо-експлоатационо тело: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T Y X 

1.  7563168 4621678 
2.  7563248 4621702 
3.  7563304 4621674 
4.  7563327 4621651 
5.  7563336 4621581 
6.  7563316 4621542 
7.  7563290 4621545 
8.  7563264 4621574 
9.  7563177 4621654 
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Сл. 4 Граници на концесискиот простор локалитет: "Баш Колиби", Општина Велес 
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II.3 Експлоатациони активности  

Компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје, Република Северна Македонија, планира 
активностите на експлоатација, транспорт и извоз на ТМС, да ги започне во 2019 година, 
согласно потпишаните договори со странската компанија увозник на ТМС, која е од Малезија. 
Со Рударскиот проект се дефинираат условите на експлоатација на ТМС, согласно  
позитивните законски прописи на Република Северна Македонија, кои што ја регулираат 
предметната материја. Експлоатацијата на ТМС ќе се врши во целост, согласно Рударскиот 
проект, кој е изработен од сертифицирани стручни лица на компанијата, која е ангажирана да 
ги изведува работите на експлоатација на ТМС на локалитетот "Баш колиби", Општина Велес. 
Компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје има склучен Договор за концесија за 
експлоатација на ТМС со Министерството за Економија за концесионо поле со површина од 
0,01519 km2 на локацијата "Баш Колиби", Општина Велес.    
Проценетата количина на депонираната ТМС изнесува cca 1,8 милиони тони. 
Пред започнување на експлоатационите активности на концесиското поле ќе се реализираат 
активности на отстранување на површинскиот слој на почва на локацијата во длабочина од 
200 до 300 мм. Овие активности ќе се изведуваат со употреба на булдожер и ќе започнат од 
врвот на депонијата на ТМС, за да се отстранат слоевите на градежен шут, комунален, и 
комерцијален отпад, кој е нелегално одлаган на локацијата. Овој отпад ќе биде превземен, 
транспортиран и одложен на општинските депонии (градежниот шут на депонијата за шут, а 
комуналниот и комерцијален отпад на санитарната депонија, додека органскиот отпад ќе 
биде одвоено третиран) од страна на ЈП "Дервен", согласно потпишаниот договор. 
По завршувањето на подготвителните активности на расчистување на теренот на локацијата, 
ангажираната компанија за изведување на експлоатационите работи на ТМС ќе ги реализира 
активностите на монтирање на опремата за сепарирање (сеење) на ТМС. 
Со експлоатацијата на ТМС на депонијата на локацијата "БАШ КОЛИБИ",  ќе се започне од 
предната долна страна на депонијата, гледано од правец на Топилницата и ќе се врши 
етажно согласно рударскиот проект.   
Експлоатацијата на ТМС на локалитетот ќе се реализира со дисконтиуирано површинско 
откопување, односно со етажно откопување, заради големата висинска разлика на 
депонираната ТМС и тангетната сила, која е на граница на дозволената, а имајќи ја во 
предвид, при тоа, специфичната тежина на ТМС. Со вака испланираното етажно 
експлоатирање на ТМС согласно рударскиот проект, максимално се намалува можноста од 
нарушување на стабилноста  на локацијата на експлоатационото тело и до нејзино 
евентуално одронување кон реката Вардар, која се наоѓа на 300 метри од депонијата на ТМС. 
Ископот на материјалот од депонијата на ТМС ќе се врши од врвот кон дното на телото на 
депонијата, со длабочинско напредување од cca 2m. Ископот ќе се врши со багер, од каде 
потоа се носи на третирање на мобилен сепаратор. Со технолошкиот процес се врши 
одвојување на ТМС од остатоците на наведените видови на отпад-градежен шут, комунален, 
комерцијален и органски отпад. Ископаната ТМС се транспортира со подвижните 
транспортни ленти до собирниот-приемен конус-кош, од каде преку транспортна лента се 
носи на примарно и секундарно сеење во вибро сито и после завршувањето на овој 
технолошки процес се врши утовар во камиони од типот "KESON", за транспорт до 
пристаништето во Солун, Р.Грција, од каде со бродски превоз се транспортира до земјата 
увозник на суровината Малезија.  
Монтираните транспортните ленти во процесот на технолошката експлоатација на ТМС се  од 
затворен тип (покриени со хауби) и се со можност за вградување на систем за отпрашување, 
со што максимално се елиминира појавата на емисии на прашина во текот на експлоатацијата 
на ТМС, а со самото тоа и се избегнуваат појавите на загадување на воздухот и се заштитува 
животната средина и здравјето на луѓето. 



 

 14 

 
Сл. 5 Сепаратор со транспортни траки за сепарирање (селекција) 

Шемата на технолошкиот процес на експлоатација на ТМС може да се види во целост од 
двата приложени прегледи и скици: прикажана на следната скица:  
 

 
 

ШЕМА НА ПРОЦЕСОТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТМС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Површинско етажно ископување ТМС  
со багер 

 

Утовар со багер на ископаната ТМС во 
Усипен кос 

 

Третман на ТМС со водена завеса, прскање поради 
намалување на прашината, по потреба 

 
Транспорт на ТМС од усипен кос до 

Примарно вибро Сито 
 

Транспорт на ТМС од примарно вибро 
Сито до Секундарно вибро Сито 

 

Одвојување на отпад на Примарно 
вибро Сито 

Градежен, Индустриски, Комунален 
 

Сеење на ТМС на секундарно вибро 
Сито на три гранулации 

 

Лагерување и товарење на ТМС по 
секундарното вибро Сито во камиони 
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Скица на лагерот на депонијата на ТМС со коти на експлоатација 
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Скица на лагерот на депонијата на ТМС 
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Скица со котите на експлоатационото тело 
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Димензии на работната површина на депонијата на ТМС 
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Со планираното етажно експлоатирање, согласно рударскиот проект се постигнува состојба 
да косината на етажот е стабилна и безбедна за експлоатација, што произлегува од 
конструкцијата на радиусот на лизгање на завршната етажна косина, како и од геометриската 
карактеристика на лизгање на завршната етажна косина на депонираниот материјал на ТМС. 
 

 
Косини на нагиб 

 

 
Косина при етажно ископување на ТМС 

За време на одвивање на градежните работи на експлоатација на ТМС, се врши  
континуирана проверка на геометриската стабилност на косината на депонијата и копот на 
експлоатација, за да не дојде до некоја непредвидена состојба, еколошки инцидент, 
оштетување на механизацијата или повреда на работниците. 
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Пресек на ископ на експлоатација на ТМС 

ТМС од депонијата на локацијата Баш Колиби ќе се транспортира со специјални камиони од 
типот "KESON" опремени со метална када и церада за покривање на товарената ТМС, при што 
се почитувани европските стандарди за транспорт на овој вид на отпад. Со користењето на 
вака опремените современи камиони се елиминира можноста од емисија на прашина или 
појави на истурање на утоварениот материјал при транспортот.  
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Сл. 6 Камион од типот "KESON" опремени со метална када и церада за покривање 

на товарената ТМС 
 

Утоварените и измерени камиони ќе се движат од локалниот земјен пристапен пат, кој е во 
непосредна близина на телото на депонираната ТМС, кој потоа се вклучува на ул. АСНОМ и 
преку раскрсницата по улицата "Вардарска", преку мостот на реката Вардар – ќе се вклучат на 
автопатот А1 “ПРИЈАТЕЛСТВО” - Неготино - Демир Капија - Гевгелија и граничниот премин со 
Грција (Богородица).  

 
Сл. 7 Утовар на камион од типот "KESON" со ТМС со употреба на багер 

Мерењата на празните и натоварени камиони од типот "KESON" за транспорт на ТМС се врши 
со користење на индустриска вага, која ќе биде лоцирана на влезот на оперативниот простор 
на планскиот опфат на експлоатационото тело . 
Фреквенцијата на натоварените камиони е планирана на минимум 2 (два) камиона на час. 
Откако ќе се воспостави целосниот процес на експлоатација со сите потребни попратни 
пратечки содржини (лоцирање на технолошката линија и нејзино функционирање во полн 
капацитет, оформувањето на манипулативниот простор за реализација на транспортните 
активности и.т.н), периодот на експлоатационите активности ќе изнесува 24 (дваесет и 
четири) часа на ден. 
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Одвивањето на работните активности на екпслоатација на ТМС ќе се одвива во 2 (две) смени, 
односно: 

• Првата група работи во смена од 07.00-19.00h 
• Втората група работи во 19.00-07.00h и 
• Третата група е слободна.   

Сообраќајниот режим на транспорт и фреквенција на камионите ќе се регулира во соработка 
и под надзор на органот надлежен за безбедност на сообраќајот и на таа основа ќе се 
реализира секојдневна соработка и размена на информации.  
На пристапниот пат и на градилиштето ќе се постави  вертикална и хоризонтална сообраќајна 
сигнализација за безбедно одвивање на транспортот и ќе се воспостави систем на контрола 
за строго придржување и почитување на сообраќајните знаци од страна на возачите на 
камионите. Сообраќајниот режим со поставување на наведената сигнализација ќе се 
реализира во соработка со органот надлежен за безбедност на сообраќајот, кој ќе биде 
вклучен и во контролата на безбедноста на одвивањето на соображајниот режим, согласно 
поставената сигнализација. 
Градежната механизација и транспортните камиони ќе се снабдуваат со гориво на локацијата 
на компанијата, односно нејзиното седиште, која ќе биде ангажирана како подизведувач за 
реализирање на тие активности и согласно договорот, истото ќе биде нивна обврска.   
Во одредени ситуации, кога тоа ќе ја налага потребата, може да се користи и бензиската 
пумпа, која е на одалеченост од околу 200 метри од локацијата на експлоатационите 
активности. 
Планираната динамика на изведување и завршување на експлоатационите активности на 
ТМС на локацијата Баш Колиби, согласно подготвениот термински план и динамика се 
планира да се реализира за период од околу 48 (четириесет и осум) месеци од 
започнувањето со експлоатационите активности. 
Компанијата која е подизведувач на експлоатацијата на ТМС, располага со стручен тим на 
експерти, кои изработија Елаборат за безбеденост и заштита при работа. За време на 
периодот на експлоатација на ТМС, стручни лица од компанијата ќе бидат континуирано 
присутни на локацијата и ќе бидат во  контакт и ќе ги известуваат во писмена форма 
надлежните органи на Владата на Република Северна Македонија (Центарот за управување 
со кризи и Министерството за животна средина и просторно планирање, Управата за животна 
средина и Државниот Инспекторат за животна средина) за текот на работните активности. 
Ангажираната компанија е одговорна за запазување и спроведување на предвидените мерки 
за заштита и реализирање на пропишаниот начин на ископ согласно рударскиот проект и се 
грижи за безбедноста при одвивањето на технолошкиот процес на експлоатација. Во случај 
на непридржување до пропишаните и утврдени мерки и стандарди согласно Елаборатот за 
безбеденост и заштита при работа, како и доколку би се предизвикала работна несреќа со 
повреда на вработен, одговорноста ја сноси ангажираната компанија за овие цели. 
Компанијата ангажирана за реализација на работните активности на експлоатацијата на ТМС, 
на почетокот на работата именува Раководител за изведување на работите на експлоатација 
на ТМС, кој ги исполнува условите за тоа работно место, предвидено со член 62 од Законот за 
минерални суровини ("Службен Весник на РМ" бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 
160/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016, 120/2016, 189/2016 и 7/2019). Раководителот 
ќе биде одговорен за изведување на работите и спроведување на сите важечки законски 
прописи, подзаконските акти, како и за реализација на проектните активности поврзани за 
овој вид на работи, како и за безбедност на градилиштето.  
Од страна на компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје ќе биде делегирано  лице, кое ќе 
соработува со стручните лица на ангажираната компанија за извршувањето на 
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експлоатационите активности и реализирање на безбедносните мерки согласно Елаборат за 
безбеденост и заштита при работа.  
За целиот период од реализирање на експлоатационите активности на локацијата ќе биде 
присутно стручно лице од ангажираната компанија, кое учествувало во изработката на 
Елаборатот за безбеденост и заштита при работа, заради воспоставување на целосен режим 
на безбедно одвивање на технолошкиот процес на експлоатација согласно усвоениот 
Елаборат од надлежниот државен орган. 
Раководителот за изведување на работите има обврска да ги запознае со Елаборатот за 
безбедност и заштита при работа работниците, кои ќе бидат ангажирани за време на  
експлоатацијата на ТМС и да организира курсеви за нивно обучување и однесување во 
вонредни и непредвидени ситуации, како и да ги опреми со соодветна заштитна опрема, 
согласно позитивните законски прописи.     
Раководителот на градилиштето од ангажираната компанија за таа цел, има обврска за време 
на изведување на работите да води евиденција и ажурно да ја подготвува следната 
документација и тоа: 
■ Дневник на работа; 
■ Евидентирање на присутност на работниците;  
■ Книга за рударски надзор; 
■ Геодетски мерења и 
■ Евиденција на мерење на камионите и транспортирање на ТМС. 
Во случај да при активностите на експлоатација на ТМС, односно при текот на ископот, да 
дојде до евентуално нарушување на стабилноста на работната косина на експлоатационото 
тело, тоа под ИТНО се евидентира од страна на Раководителот на градилиштето и се 
превземаат итни мерки за санирање на состојбата, согласно мерките предвидени со 
Елаборатот. При тоа, се известуваат надлежните државни и општински органи за настанатата 
вонредна состојба, како и за мерките кои се преземаат за нејзино санирање. За целиот 
период на траење на експлоатационите активности се воспоставува континуирана соработка 
со надлежните државни и општински институции. 
Шемата на експлоатациониот процес е прикажана на прегледот, кој следува: 

ШЕМА НА ПРОЦЕСОТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТМС 

 

Површинско етапно ископување на ТМС од врвот кон 
дното со багер 

Третирање на ТМС во мобилен сепаратор 
(отрстранување на комунален и градежен шут) 

Сепарираната ТМС на транспортна лента се одложува 
на локацијата за утовар во транспортно товарно возило 

- кипер 

Со помош на градежна механизација се утовара во 
кипер за транспорт 

Третирање со водени прскалки за намалување на 
прашина 

Долж транспортот на ТМС по земјениот пат ќе се врши 
прскање со водени прскалки за намалување на 

прашината  
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Градежниот шут кој е одложен на  локацијата на депонијата, како и градежниот шут, кој ќе се 
генерира со процесот на експлоатација на ТМС, ќе се сервисира од страна на ЈКП "Дервен", 
Велес за што е потпишан посебен Договор за негово транспортирање и одлагање на 
општинската депонија за градежен шут. 
Доколку, дојде до појава на евентуално истекување на отпадни моторни масла на локацијата 
на експлоатационото тело ќе се пристапи кон информирање на лиценцирана компанија 
ангажирана за таа цел согласно договор, за итна интервенција од нејзина страна за 
отстранување на истеченото масло. Компанијата е обврзана да лоцира специјални метални 
буриња за интервентно расчистување на контаминираната почва и нејзино отстранување и 
сервисирање согласно позитивните законски прописи утврдени во случаите на вакви 
инцидентни случаи. 
Лиценцираната компанија ќе реализира обука на работниците на планскиот опфат на 
експлоатационото тело да во случаите на ваков еколошки инцидент постапат со покривање 
со песок на контаминираната почва од излевање на отпадни масла и истата ја одложат во 
специјални метални буриња се до интервенирање и сервисирање на одложената 
контаминирана почва во металните буриња од страна на лиценцираната компанија. 
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Скица на распоред на објектите на експлоатационото тело  
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На платото на експлоатационото тело на ТМС најстрого е забрането  паркирање на патнички 
возила и за тоа е поставена соодветна сигнализација. 
 
Придружни и инфраструктурни објекти лоцирани на експлоатационото тело 
Придружните и инфраструктурни објекти при експлоатацијата на ТМС се објекти од 
привремен карактер и тоа: монтажни контејнери, еколошки монтажни тоалети, кои ќе бидат 
сервисирани од лиценциран правен субјект согласно потпишан договор, како и  други 
инфраструктурни објекти во функција на вршење на експлоатационите активности.  
 Скица на придружните и инфраструктурни проекти: 

 
Скица на придружните и инфраструктурни монтажни објекти (контејнери)  со внатрешен распоред 

(ентериер)  
 
Цистерна за вода 
Обезбедувањето со вода за технолошки потреби (прскање на површините за намалување на 
прашината при одвивање на транспортните активности, на оперативниот простор-платото и 
при етажното ископување на ТМС) ќе се врши со PVC цистерна со капацитет до 8м3, која 
редовно ќе се полни со вода од мобилна цистерна. Преку систем на распрскувачи ќе се прска 
со вода пристапниот земјен пат и оперативниот простор-платото, како и при етажното 
ископување на ТМС, заради елиминирање на поголеми емисии на прашина. 
Цистерната за вода ќе се користи за распрскување и во периодот на суви временски-
атмосферски прилики, заради намалување на емисиите на прашина при движење на 
механизацијата и транспортните товарни возила по земјениот пристапен пат, кој се наоѓа во 
непосредна близина на депонираната ТМС, оперативниот простор на локацијата, како и при 
етажното ископување на ТМС. 

 
Цистерна за вода 

 
Вода за пиење на вработените и персоналот се користи пакувана вода во шишиња. 
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Снабдување со електрична енергија 
За потребите на инсталацијата за експлоатација на ТМС, за употребата на целокупната 
опрема и механизација ќе се користи електрична енергија од системот на напојување 
согласно преговорите кои се во тек со ЕВН, а во одредени случаи, заради настанати дефекти 
на мрежата може да се користи современ дизел агрегат со моќност од 32 kW, кој ќе ги 
задоволи потребите со оглед дека ќе се работи со намален капацитет. 
 
Спецификација на потребната механизација 
За непречено одвивање на експлоатација на ТМС се користи механизацијата, која е 
прикажана во следната табела: 
Видови и тип на опрема 

 

На локацијата каде што ќе се врши експлоатација на ТМС ќе се користи Цистерна за вода.  
Цистерната за вода ќе се користи за распрскување на водена завеса, особено во суви 
временски периоди при експлоатацијата на ТМС, заради намалување на емисиите на 
прашина и при движење на механизацијата и транспортните товарни возила по земјениот 
пристапен пат, кој се наоѓа во непосредна близина на депонираната ТМС, како и при 
етажното ископување на ТМС. 
 
Пристапни и транспортни патишта 
При експлоатацијата на ТМС ќе се користи современ возен парк, кој претходно е прикажан, а 
е компатибилен на потребите и составот на ТМС, која ќе се експлоатира. До локацијата на 
депонискиот лагер води набиен земјен  пат, кој се користи и за потребите на капацитетот на 
експлоатација на песок-каменоломот, кој се наоѓа во непосредна близина на планскиот 
опфат, односно на околу 1 (еден) километар над локалитетот на експлоатација на ТМС.  

Вид опрема ТИП потребен број 
Булдожер KAMACO 1 
Багер LIPHER 1 
Виљушкар BALKAN 1 
Мобилен сепартор производство на инвеститор 1 
Усипен кош производство на инвеститор 1 
Транспортни траки производство на инвеститор 32 метри 
Камиони товарни KESON 100 
Товарна лопата VOLVO 1 
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  
 
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето 
одговорно за прашањата од животната средина. 
 
Одговор: 
Компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје има склучен Договор за концесија на 
експлоатација на ТМС со Министерството за Економија за концесионо поле со површина од 
0,01519 km2 на локацијата Баш Колиби, Општина Велес.       
Од направениот увид на лице место на површината и страничните делови на депонијата на 
ТМС, констатирано е нелегално одлагање на значителни количини на разни видови на отпад, 
што се зема во предвид при реализација на експлоатационите активности, и тоа: 
• Отпад од градежен материјал (градежан шут, бетонски блокови, тули и сл.); 
• Индустриски отпад;  
• Комунален и комерцијален отпад и 
• Органски отпад во помала количина. 
Проценетата количина на депонираната ТМС изнесува cca 1,8 милиони тони. 
За извршување на работните активности на експлоатација на ТМС од локацијата Баш Колиби 
ќе биде ангажирана следната работна сила:  
 

                         Организациона шема и други релевантни податоци 
Работна задача Проектиран број на 

вработени 
Раководител на изведување на 
работи 

1 

Раководител на градежен багер 6 
Возач на камион 30-50 
Сметководство 6 
Инженер за регулирање на 
сообраќај 

1 

Инженер за реализација на 
рударски проект 

1 

Стражарска служба  4 
Контролор на количини (влез, 
излез) 

4 

Надзор 1 
Општи работници 16 

 
       Oсновнитe параметри по однос на работењето на површинскиот коп се следните: 

Годишeн капацитет на експлоатација 400 000 do 500 000 toni/god 
Број на работни денови во годината 330  
Број на работни смени на ден 2 
Број на работни часови во смена  12 
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Шематски приказ на управување и хиерархиската поставеност е дадена  на следниов 
дијаграм 

 
Шематски приказ на управување 

 
Од шематскиот приказ се гледа, дека за целокупната одговорност за раководење со 
градилиштето е надлежен Раководителот за управување со градилиштето, а кој одлучува и за 
развој на активностите на експлоатациониот процес, во соработка со стручното лице, кое ќе 
биде назначено од операторот.  
За поцелосно организирање и нормално функционирање на активностите на 
експлоатационото тело, дел од работните обврски ќе се пренесенат и на Раководителот на 
оперативниот простор.  
Раководителот за управување со градилиштето има одлучувачка функција, додека 
Раководителот на оперативниот простор и стручното лице, кое ќе биде назначено од 
операторот имаат задача да ги спроведуваат неговите одлуки. 
За прашањата во врска со заштитата на животната средина одговорен ќе биде 
лиценцираниот консултант за животна средина Љупчо Аврамовски од консултанската 
компанија "Енвиро ресурси"ДОО Скопје. 

Раководител на 
изведување на 

работите 
 

Раководител на 
оперативен простор 

(инженер за сообраќај, 
 ) 

Инженер за 
реализирање на 
рударски проект 

Стручно лице за 
имплементација на 

документи од животна 
средина  

 
 

Чуварска служба  
 

Надзор 
 

Управувач со тешка 
механизација (багер) 

Возачи на камиони 

Општи 
работници 

Сметководител 
 

Раководител на 
коп 

Инженер за 
регулирање на 

сообраќај 
 
 



 

 31 

 

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и 
меѓупроизводите. 
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба) 
__________________________ 
3Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
 
Одговор: 
ТМС од топилницата за олово и цинк “Злетово” во Велес е одложена на депонијата за ТМС во 
непосредна близина на топилницата. За време на работата на топилницата континуирано е 
вршена анализа на депонискиот материјал од страна на хемиската лабораторија на 
топилницата.  
По затворањето на Топилницата во неколку наврати се извршени испитувања на ТМС, како и 
на загадувањето на животната средина (почва, воздух, вода, храна), како резултат на 
работата на Топилницата и постоењето на самата депонија на ТМС.  
1. Првите испитувања на ТМС по затворањето на топилницата се извршени во рамките на 
реализацијата на проектот финансиран од Европската агенција за реконструкција под наслов 
“Национален план за управување со отпад и претпроектни студии” (National Waste 
management Plan and Feasibility Studies) во рамките на кој се изготви посебна студија за 
Контаминирани индустриски локации – жешки точки (Contaminated Industrial Sites – Hot Spots) 
[1]. Во рамките на овие испитувања земени се примероци од ТМС и извршени хемиски 
анализи на составот и тестови на излужување (leaching тестови) [2, 3]. Утврдено е дека 
содржината на Pb, Zn, Cd и Cu е висока и изнесува: 8,68 % Zn, 1,15 % Pb, 0,78 % Cu и 13,4 mg/kg 
Cd. Тестовите на излужување покажале висока растворливот на овие метали од самата ТМС 
посебно при симулирање на “кисели дождови” (pH=4)  (Табела 1). 
 
Табела 4. Концентрации и содржина на излужувањето на Pb, Zn, Cd и Cu во моделни раствори 
со pH=7 и pH=4  
   
Елемент            mg/L mg/kg mg/L mg/kg 
Олово, Pb 6,36 0,127 80,8 1617 
Цинк, Zn 14,6 0,296 202 4050 
Кадмиум, Cd 0,14 0,003 0,053 1,06 
Бакар, Cu 3,38 0,068 0,211 4,23 
 
2. Од страна на Европската Унија беше одобрена изработка на предпроектна студија 
(feasibility Study) [4]. Во Извештајот од оваа студија укажано е дека како еден од главните 
загадувачи на локацијата се олово и цинк од токму од поранешните депонирања на ТМС, 
иако топилницата е затворена во 2003. Утврдено е дека се депонирани околу 1,8 милиони 
тони ТМС, која содржи олово и цинк и дека локацијата е само делумно покриена и затоа се 
очигледни тековните емисии кои според студијата не се големи и имаат секундарно значење. 
Утврдено е дека во троската од депонијата има околу 7% Zn, 1% Pb, 2-4000 mg/kg Cd, Ni, As и 
Cu.  
Во студијата е потенцирано дека почвата околу фабриката и депонијата е контаминирана 
како резултат на мобилноста на елементите и нивното долготрајно влијание како и 
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растворливоста во вода која предизвикува контаминација на подземната вода и во исто 
време контаминација на водата за пиење. Во бунарите за вода за пиење, овие елементи се 
забележани во голема концентрација. Исто така и воздухот околу депонијата и во околната 
област е загаден од прашината од депонијата. Предложени се неколку опции за решавање на 
проблемот со депонијата  за кои е дадена и проценка на финансиските трошоци, односно 
бенефиции (за некои од варијантите):  
- Ископување, третман на локација, реупотреба на резидуи, санација на долен слој на 
почва                       
- Ископување, третман надвор од локација, санација на долен слој на почва                            
- Ископување, третман на локација, санација на долен слој на почва 
- Порамнување на област и покривање 
- Ископување, депонирање надвор од локација 
3. Во периодот од 2006 до 2015 година истражувачката тим раководен од  проф. Д-р Трајче 
Стафилов вршеше детални испитувања на загадувањето на почвите, воздухт и храната на 
просторот на градот Велес и неговата околина. Резлттатите од овие истражувања се објавени 
во различни научни публикации од кои најважни се монографијата “Геохемиски атлас на 
Велес и неговата околина” објавен во 2008 година [5] како и статијата објавена во познатото 
меѓународно списание Journal of hazardous Materials [6]. Од овие истражувања се однесуваат 
на простор од околу 50 km2 при што се анализирани 42 хемиски елементи во 201 примерок 
почва. Утврдено е дека почвите се значително загадени со следните токсични метали As, Au, 
Cd, Cu, Hg, In, Pb, Sb, Se и Zn. Утврдено е дека почвите на просотр од 6,6 km2 се загадени со 
овие метали над интервентните вредности според Холандските стандарди, а за два пати се 
поголеми содржините на Pb и Zn од интеревентите вредности.  
4. Дополнително се извршени и испитувања на загадувањето на воздухот во градот Велес при 
што се земени и анализирани прашини во 25 куќи, и тоа куќна прашина (моментална 
прашина) и прашина од поткровни греди (историска прашина). Утврдено е дека истата 
антропогена аосицација на токсични метали е со многу високи содржини посебно во 
прашината од поткровни греди [7]. Вака зголемени содржини на овие елементи се должи и 
на нивна емисија од депонијата за ТМС.  
5. Извршено е и испитување на зеленчуци произведени во градот Велес и неговата околина 
[8-10]. Утврдено е дека скоро сите анализирани примероци од зеленчук имаат повисоки 
содржини на кадмиум и олово од максимално дозволените содржини.  
6. Меѓувремено, извршени се дополнителни анализи на ТМС од страна на 2 (две) 
акредитирани лабаратории при Институтот за Рударство и металургија Бор и Институтот од 
Белград-SGC ДОО, со кои е утврден следниот состав на ТМС: 
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Резултати од акредитирана лабораторија при Институтот за Рударство и металургија - Бор 
 

 
 
Резултати од Институтот од Белград-SGC ДОО 
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Резултати од анализата на ТМС од акредитираната лабораторија при Универзитетот "Гоце 
Делчев" - Штип  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елемент Единица 
Резултати за целата 
депонија 

 
Средни вредности по бушотини (1-7) 

  

Средна 
вредност Min Max 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Ag mg/kg 51 6,9 930 
 

26 72 64 35 56 52 38 
Al % 3,4 1,6 5,8 

 
3,2 1,8 3,6 3,9 4,0 5,0 3,9 

As % 0,41 0,01 1,2 
 

0,21 0,22 0,44 0,55 0,55 0,70 0,42 
Ba % 0,31 0,05 1,0 

 
0,21 0,17 0,26 0,27 0,55 0,59 0,44 

Bi mg/kg 36 1,0 510 
 

13 25 73 35 29 35 30 
Ca % 9,9 6,2 22 

 
8,6 7,5 10 12 9,9 12 11 

Cd mg/kg 34 1,0 500 
 

6,2 57 64 24 31 11 5,2 
Co mg/kg 170 41 560 

 
240 110 150 130 160 300 260 

Cr mg/kg 390 1,0 980 
 

270 200 530 490 550 320 370 
Cu % 1,3 0,17 11 

 
0,53 0,40 4,0 1,1 0,71 0,80 0,70 

Fe % 27 16 50 
 

24 21 28 29 30 41 30 
In mg/kg 3,4 1,0 16 

 
1,1 1,0 1,6 3,2 9,0 8,8 5,1 

K % 0,69 0,39 1,2 
 

0,46 0,50 0,68 0,81 0,87 1,0 0,80 
Li mg/kg 32 1,0 95 

 
34 22 1,4 46 58 28 56 

Mg % 2,8 0,64 10 
 

0,89 7,4 1,4 1,6 1,8 2,6 1,7 
Mn % 1,0 0,42 1,9 

 
1,1 0,59 1,0 0,87 1,2 1,6 1,2 

Mo mg/kg 48 9,5 170 
 

16 41 63 59 51 43 60 
Na % 1,3 0,02 4,6 

 
0,41 0,16 1,0 1,8 2,3 3,8 1,6 

Ni mg/kg 240 1,0 630 
 

180 46 430 250 250 280 280 
P % 0,21 0,08 0,35 

 
0,22 0,14 0,19 0,22 0,26 0,28 0,20 

Pb % 2,4 0,54 16 
 

1,.9 1,3 4,0 3,1 2,2 2,1 1,9 
S % 6,1 0,19 20 

 
1,3 3,4 0,23 14 12 15 0,82 

Sb mg/kg 370 35 2100 
 

300 420 840 120 230 290 140 
Sn mg/kg 210 5,2 1000 

 
130 74 240 150 400 470 250 

Sr mg/kg 460 230 1100 
 

340 320 400 590 440 550 840 
Ti % 0,29 0,22 0,44 

 
0,25 0,27 0,32 0,27 0,32 0.38 0,31 

Tl mg/kg 19 1,0 200 
 

3,1 7,9 24 14 69 23 1,5 
V mg/kg 130 84 250 

 
120 100 130 130 130 160 130 

Zn % 9,6 5,6 14 
 

10 11 8,5 8,8 9,6 11 8,8 
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Табела 5: Листа на суровини и горива кои се користат 

Реф. 
Бр 

или 

Материјал 
Супстанција(4) 

CAS(5) 
Број 

Категорија на 
опасност(6) 

 

Моментално 
складирана 

количина 

Годишна употреба R и S 
фрази(3) 

    (тони) (тони)  
1.  

Нафта  
(дизел гориво) 

 
 

68334-30-5 

 
 

Класа 3 

 
 

10 ton 

 
 

120 ton 

R10, 38, 
65, 51, 
53, S2, 
16, 23, 
24, 43, 
61, 62 

2.  
Товатна масти 

 
64742-52-5 

 
Класа 9 

 
10 kg 

 
120 kg 

S2, S24, 
S25, S60 

S61 
3. Трака за транспорт / / 5 m 60 m / 
4. Ролни за траки / / 20 парчиња 240 парчиња / 
5. Рефлектори за 

осветлување 
/ / 3 парчиња 36 парчиња / 

6. Техногена 
минерална 
суровина 

/ /  
cca 1,8 000 000 

тони 

Согласно 
експлоатациониот 
период во рок од 
4 (четири) години 

треба да се 
реализира и 

извезе надвор од 
територијата на 

Република 
Северна 

Македонија во 
Малезија 

 
/ 

7. Електрична 
енергија 

/ / Трафо 
монтажна 

станица 10/40 

457.200kw 
330 ден/год x 

24h/ден x 
60kw/час 

/ 

8. Вода /  PVC цистерна 
1000 литри 

48.000 литри 
(една PVC 
цистерна 
неделно) 

/ 

 
Нафта 
Нафтата (дизел горивото) кое како суровина ќе се употребува ќе биде обврска на 
подизведувачот-компанијата, која за таа цел нафтата ќе ја складира и танкира на локацијата 
на нејзиното седиште. 
Потребни количини на вода 
Во технолошкиот процес на експлоатација на ТМС од локалитетот "Баш Колиби", се користи 
технолошка вода од резервоарот кој што е поставен на одредено место на локацијата, а се 
дополнува со вода преку мобилна цистерна. Овие количини на вода се користат за 
минимизирање на прашината при транспортот на ТМС со товарните транспортни возила 
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долж земјениот пристапен пат, на оперативниот простор-платото, како и при етажното 
ископување на ТМС. 
За снабдување со вода за пиење за потребите на вработените ќе се користи пакувана вода во 
шишиња.  
 
Снабдување со електрична енергија 
За потребите на инсталацијата за експлоатација на ТМС, за употребата на целокупната 
опрема и механизација ќе се користи електрична енергија од системот на напојување 
согласно преговорите кои се во тек со ЕВН, а во одредени случаи, заради настанати дефекти 
на мрежата може да се користи современ дизел агрегат со моќност од 32 kW. 
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V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

 
 Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно 
искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете редови по потреба). 
 
Одговор: 
Како отпадни материи при експлоатација на ТМС се генерираат неколку видови на отпад и 
тоа: 

• комунален и комерцијален отпад;  
• градежен шут во незначителна мерка; 
• биоразградлив отпад од кујна од вработените и 
• евентуално генерирање на отпад од моторни масла/хидраулични масла при дефект и 

нафтени деривати од работата, одржувањето и можните дефекти на транспортните 
камиони, возила и градежната механизација. 

 
Комуналниот и комерцијалниот отпад присутен на депонијата или кој ќе се генерира за 
време на експлоатациониот период ќе се собира и селектира во специјални контејнери од 1.1 
м3 и ќе се сервисира од лиценциран правен субјект. 
Биоразградливиот отпад, кој што е веќе присутен на депонијата на ТМС и кој ќе се генерира 
за време на експлоатациониот период ќе се собира во специјални садови и ќе се сервисира 
од страна на ЈКП “ДЕРВЕН” Велес.  
 
Табела 8. Видови на отпад 

Реф. 
бр 

Вид на 
отпад/материал 

Број од 
Европскиот 
каталог на 

отпад  

Количина Преработка/ 
одложување  

Метод и 
локација на 

одложување 

   Количина 
по месец 

(тони) 

Годишна 
количина 

(тони) 

  

1.  Отпад од 
вегетација при 
чистење на 
теренот  

 
 

20 02 01 

Количините 
ќе се 

утврдат на 
лице место 

Количините 
ќе се 

утврдат на 
лице место 

Се одложува 
на одредена 
локација на 
депонија на 
ЈКП Дервен 
Велес 

Се сервисира 
од страна на 
ЈКП ДЕРВЕН 
Велес 

2.  Комунален отпад  
 

20 01 01 
20 01 02 

cca 0,5 
кг/ден / 

човек 

cca 132 
кг/год 

Се собира во 
пластични 
кеси и садови 
и одложува 
во контејнери 
од 1,1 м3 

Се сервисира 
од страна на 
ЈКП ДЕРВЕН 
Велес 

3.  Биоразградлив 
отпад од храна од 
вработените 

 
20 01 08 

количините 
зависат од 
вработенит

е 

количините 
зависат од 
вработенит

е  

Се собира во 
пластични 
кеси и садови 
и одложува 
во контејнери 
од 1,1 м3 

Се сервисира 
од страна на 
ЈКП ДЕРВЕН 
Велес 
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Сервисирањето на транспортните возила и опремата е обврска на компанијата подизведувач 
и истото ќе се реализира на локацијата на нејзиното седиште. 

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРА  
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на 
котелот и неговите емисии.  
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.   
Операторот е потребно да посвети особено внимание на овие извори на емисија кои содржат 
супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството 
______________________ 
4Во случај каде материјалот вклучува одобрен број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете 
детали за секоја супстанција  
5Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
6Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
7Chemical Abstract Service 
 
Одговор: 

Од локалитетот Баш Колиби, општина Велес, при одвивање на експлоатација на (ТМС), не се 
генерираат емисии од стационарни извори во амбиенталниот воздух, туку може да се 
генерираат претежно емисии на прашина и емисии на издувни гасови во воздухот. За таа цел 
е изготвен Модел на дисперзија на емисии на ПМ 10 честички, со цел во периодите на 
потенцијални поинтензивни емисии на прашина да се преземаат посебни мерки со употреба 
на распрскувачот на водна завеса, за да се елиминира нивното емитување кон урбаната 
населба. 
Емисиите на прашина и издувни гасови се генерираат од употребата на градежната 
механизација и багерите, товарните камиони за превоз на ТМС. 
При разработката на потенцијалните дисперзии на прашина се имаа во предвид, ПМ10 
честичките и концентрациите на тешки метали.       
За да се елиминираат потенцијалните емисии на прашина во насока на градот Велес 
набавена е и инсталиран распрскувач на вода со кој се прска вода во спротивна насока од 
ружата на ветрови во периодите кога струјата на ветрови е во насока на градот Велес по 
добиени податоци од Управата за хидрометеролошки работи и при тоа ќе се следат 
податоците дадени во изработениот за овие цели Модел на дисперзија на ПМ 10 честичките. 
За следење и мониторинг  на појавите на емисија на ПМ 10 честички изработен е Модел на 
дисперзија на ПМ 10 честичките, за да навремено се превземат мерки за елиминирање на 
потенцијалните појави на емисии. 
 
Емисија на котли  
     Само за котли со моќност поголема од 250kW, малите котли се исклучени 

Капацитет на котелот                 
Производство на пареа: 
Термален влез:  

 
kg/час 

MW 

Гориво за котелот                                        
Тип: јаглен/нафта/ЛПГ)/гас/биомаса итн. 
Максимален капацитет на согорување 
Содржина на сулфур: 

 
 

kg/час 
% 

NOx   mg/Nm3 



 

 39 

при (0oC. 3% O2(Течности или гас), 
6% O2(Цврсто гориво) 

Максимален волумен на емисија m3/час 

Температура oC(min)     oC(max) 

Периоди на работа   час/ден                денови/годишно 

 
       За други големи извори на емисии во производството: 
       Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa 

 
Емисиите на прашина на локацијата Баш Колиби, од каде се врши експлоатација на ТМС се 
генерираат од мобилините извори, како резултат од движењето на товарните транспортни 
возила по должината на земјениот пристапен пат. 
Но сепак сметаме, дека овие емисии на прашина нема да имаат значително влијание врз 
животнта средина, како на локацијата, така и на поширокото подрачје, со оглед на тоа што 
пристапниот пат ќе се прска постојано со вода и ќе се користи мобилен распрскувач на 
водена завеса, со што овие емисии се минимизирани. 
За потенцијалните влијанија  на емисиите во амбиенталниот воздух се изготви Модел на 
дисперзија на ПМ 10 честички на основа расположивите историски и метеролошки податоци 
и се направија пресметки со цел да се утврди границата на влијанието од проектираните 
експлоатациони активности, за да се предвидат мерки и активности за нивно 
минимализирање или елиминирање. 
 
VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНИСКИ ВОДИ И КАНАЛАИЗАЦИЈА  
 
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции 
наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството. 
Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно 
Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите. Треба да се вклучат сите 
истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се испуштаат во 
површинските води. 
При одвивање на експлоатација на ТМС, не се очекуваат појави на контаминација на водните 
ресурси, односно не се очекуваат директни влијанија врз водните ресурси (површински и 
подземни). Градежните активности не вклучуваат создавање, а со тоа ниту испуштање на 
отпадни води во воден ресурс.  
Индиректни можни влијанија на водните ресурси потенцијално е можно, само во случај на 
појава на евентуални инциденти, како резултат на: 
■ Неправилно управување и ракување со опремата и материјалите;  
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■ Истекување на фекални  комунални отпадни води; 
■ Истекување на нафтени деривати-гориво или масло од транспортната и градежна 
механизација  на локацијата на експлоатација на ТМС заради дефект; 
■ Неправилното  и нестручно механичко и хигиенско одржување на транспортните средства; 
■ Неправилно управување со цврстиот комунален отпад  и  
■ Неправилно управување со отпадните фекални комунални води. 
Веројатноста за појава на овие настани е многу мала. Нејзината појава е минимализирана, 
како резултат на добрата организација на оперативниот простор за непречено 
функционирање на експлоатационите активности, организирањето на пристапот, 
маневрирањето, механичкото и хигиенско одржување на транспортните средства и 
градежната механизација, согласно добрата градежна пракса.      
Со цел да се контролира и спречи потенцијалното индиректно влијание, утврдено е 
спроведување и применување на посебни мерки за ублажување и елиминирање на ваквите 
појави. 
Со елиминирање на депонијата на ТМС преку експлоатацијата на ТМС се создаваат услови за 
намалување  на контаминацијата на водните ресурси со тешки метали: олово, цинк, како и 
арсен и кадмиум. 
 
Пополнете ја следната табела: 
 
Табела 9 

 
Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера. 
Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:  

                                                 
 
 

Параметар Пред третирање После третирање 
Име на 

супстанција 
Макс.  

Просек 
на час 
[mg/l] 

Макс. 
Дневен 
просек 
[mg/l] 

kg/ден kg/год. Макс 
просек на  
час [mg/l] 

Макс 
дневен 
просек 
[mg/l] 

Вкупно 
 

kg/ден 

Вкупно 
 

kg/год 

Идентитет на 
реципиентот 

[6N;6E]1 

          

          

          

          



 

 41 

 
Табела 10 

 __________________________ 
8 Согласно, Националниот координатен систем 
 
Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:  
 

Параметар Резултати 
(mg/l) 

Нормален 
аналитички 
опсег 

Методологија / 
техника на 
анализа 

 Датум Датум Датум Датум   
pH       
Температура       
Електрична проводливост µS       
Амониумски азот NH4-N       
Хемиска потрошувачка на кислород       
Биохемиска потрошувачка на 
кислород 

      

Растрворен кислород O2(r-r)       
Калциум Ca       
Кадмиум Cd       
Хром Cr       
Хлор Cl       
Бакар Cu       
Железо Fe       
Олово Pb       
Магнезиум Mg       
Манган Mn       
Жива Hg       
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Табела 11 

 
 
 
 
 
 

 Параметар Резултати 
(mg/l) 

Нормален 
аналитички 
опсег 

Метода/Техни
ка на анализа 

 Датум Датум Датум Датум   
Никел Ni       
Калиум  K       
Натриум Na       
Сулфат SO4       
Цинк Zn       
Вкупна базичност 
(како CaCO3) 

      

Вкупен органски јаглерод TOC       
Вкупен оксидиран азот TON       
Нитрити NO2       
Нитрати NO3       
Фекални колиформни бактерии во 
раствор (/100ml) 

      

Вкупно бактерии во азот 
( /100ml) 

      

Фосфати PO4       
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VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 
Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во 
подземните води и на површината на почвата. 
 
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, 
за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување. 
 

Одговор: 

Согласно Физибилити студијата –Дел II- за МХК Злетово од 2007 година, а во рамки на 
реализација на проектот "Development of Remediation Plans with Financial Requirements for 
Elomination of Industrial Hotspots" EU-funded project managed by the European Agency for 
Reconstruction, влијанието на постојната депонија на ТМС врз почвата, од еколошки аспект 
може да се смета за толерантно или имајќи го предвид долгиот период на  неработење на 
топилницата влијанието врз почвата може да се дефинира како ниско. Контаминацијата од 
олово е лоцирана во непосредната околина на топилницата, цинкот, кадмиумот и арсенот 
имаат поширока област на влијание, додека бакарот и живата не покажуваат никакво ниво на 
загадување. Влијанието во близина на топилницата може да се смета за умерено, додека во 
поголемото растојание, влијанието може да се категоризира, како ниско до умерено, но е 
евидентно. Влијанието на отпадните води настанато со лужење на депонијата, врз 
подземните води, може да се смета за (многу) мало. Депонискиот материјал по својот состав 
не е опасен и може да се категоризира, како инертен материјал. Почвата околу топилницата и 
депонијата е контаминирана, како резултат на мобилноста на елементите и нивното 
долготрајно влијание (долгиот животен век), како и растворливоста во водните ресурси со 
потенцијална појава на нивно контаминирање. Ризикот од сегашната депонија е 
категоризиран како низок до умерен, додека ризикот од зафатената почва, подземната вода 
и површинската вода е категоризиран како умерен до висок. Воздухот околу депонијата и во 
околната област во доредени периоди зависно од атмосферските движења е подложен на 
потенцијална контаминација.  
При експлоатација на ТМС од локацијата Баш Колиби, Општина Велес, се очекуваат влијанија 
на почвата, како на локацијата така и во непосредна близина на пристапниот пат, кој води од 
и до депонијата на ТМС. Со оглед на тоа, што пристапниот земјен пат преку кој ќе се врши 
транспортот на ТМС со товарните возила од локацијата на депонијата на ТМС, при евентуални 
инциденти можни се истекувања на гориво од нафта, хидрауличко масло, моторно масло по 
должина на пристапниот пат или на експлоатационото тело. Доколку, дојде до појава на 
евентуално истекување на отпадни моторни масла на локацијата на експлоатационото тело ќе 
се пристапи кон информирање на лиценцирана компанија ангажирана за таа цел согласно 
договор, за итна интервенција од нејзина страна за отстранување на истеченото масло. 
Компанијата е обврзана да лоцира специјални метални буриња за интервентно расчистување 
на контаминираната почва и нејзино отстранување и сервисирање согласно позитивните 
законски прописи утврдени во случаите на вакви инцидентни случаи.  
Лиценцираната компанија ќе реализира обука на работниците на планскиот опфат на 
експлоатационото тело да во случаите на ваков еколошки инцидент постапат со покривање со 
песок на контаминираната почва од излевање на отпадни масла и истата ја одложат во 
специјални метални буриња се до интервенирање и сервисирање на одложената 
контаминирана почва во металните буриња од страна на лиценцираната компанија. 
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  IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ  

 
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела 
треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски 
отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените 
количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари). 
 
Табела 12  

Идентитет на површината / 
Вкупна површина (ha) / 

Корисна површина (ha) / 
Култура / 
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha) / 
Количество на мил расфрлена на самата 
фарма  (m3/ha) 

/ 

Проценето количесто Фосфор во милта 
расфрлена на фармата (kg P/ha) 

/ 

Волумен што треба да се аплицира (m3/ha) / 
Аплициран фосфор (kg P/ha) / 

Вк. количество внесена мил (m3) / 
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
 
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата 
(во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / 
повремено). 
 
Одговор 
1.Бучава 
При процесот на експлоатација на ТМС на локацијата Баш Колиби, со примена на градежна и 
друга механизација, за ископ и утовар, внатрешен и надворешен транспорт, процес на 
сепарација и одвоз на сепариран материјал со различен гранулометриски состав, се генерира 
одредено ниво на бучава која  се имитира во околната средина. Бучавата која се генерира во 
споменатата локација во зависност од изворот и време траење може да биде: континуирана 
која е во строг сооднос со текнолошкиот процес, односно со ефективното време на работење 
на инсталацијата и дисконтинуирана (периодична) бучава која може да се јави инцидентно 
(хаврии, оправки и други непредвидливи дејствија), чии интензитет и време траење, а со тоа 
и штетноста од оваа бучава не е можно да се одреди. Интензитетот и време траењена на 
континуираната бучава и нејзиното влијание врз околната средина, познавајки го 
технолошкиот процес во инстелацијата можат со голема сигурност да се предвидат.  
Микро локациската поставеност на инсталацијата за експлатација на ТМС Баш колиби е 
заокружена со кординатните точки по GPS, прикажани на Сл.13. Нај експонирано место во 
однос на инсталацијта од времен карактер претставува рурална населба со индивидувални 
градежни објекти, оддалечени cca 700m, ориентирани источно од инсталацијата. 
 

Табела 13    

Референтни точки Национален 
координатен 

систем по GPS 

Нивоа на звучен притисок 
(dB) 

 (5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90 
Грници на 
локацијата 

    

Локација 1: Т1 41°44'3.56"N 
21°45'21.50"E 

*86 dB 77,4 dB 85,1 dB 

Локација 2: Т2 41°44'8.31"N 
21°45'25.51"E 

*82 dB 73,8 dB 81,2 dB 

Локација 3: Т3 41°44'14.30"N 
21°45'19.53"E 

*80 dB 72 dB 79,2 dB 

ОСЕТЛИВИ 
ЛОКАЦИИ 

    

Локација 4: T4 41°44'12.10"N 
21°45'40.89"E 

*60 dB 54 dB 59,4 dB 

*Прикажаните вредности за нивото на бучава се базирани од декларираниот звучен притисок 

од техничката документација на производителот на опремата. 
Во долната табела дадени се очекувани вредности на нивото на бучава од работата на опрема и 
машини при експлоатација на ТМС. 
 
 



 

 46 

Табела 14 
Извор на 
емисија 

Референца/бр
  

Извор/уред Опрема 
Референца/бр. 

Интензитет на бучава 
dB на означена 

одалеченост нa 3m 
од изворот 

Периоди на емисија  
[број на часови 
предпладне./ 

попладне] 
   Звучен притисок Lp  
Багер МВС, на дизел 

гориво 
работни 

машини и 
возила 

80 dB(A) на 
изворот/ 

< 60 dB на граница 
на експлоатационо 

поле 

 
8 - 18 часа/ден 
330 дена/год 

Булдожер  МВС, на дизел 
гориво 

работни 
машини и 

возила 

85 dB(A) на 
изворот/ <70 dB на 

граница на 
експлоатационо 

поле  

 
12 - 16 часа /ден 

330 дена/год 
 

Камион МВС, на дизел 
гориво 

работни 
машини и 

возила 

65 dB(A) на извор / 
<45 dB на граница 

на експлоатационо 
поле 

 
8 - 18 часа/ден 
330 дена/год 

Утоварач 
 

МВС, на дизел 
гориво 

работни 
машини и 

возила 

75 dB(A) на 
изворот/ <55 dB на 

граница на 
експлоатационо 

поле 

 
12 - 16 часа /ден 

330 дена/год 

сепаратор електро моторен 
погон 

моќност  
32 kW 

80 dB(A) од 
изворот/ 

8 - 18 часа/ден 
330 дена/год 

 
Дизел агрегатот за напојување со електрична енергија во инсталацијата ќе се користи само во 
случај, кога ќе нема напојување со електрична енергија, заради дефект на енергетскиот 
систем. Во тек се преговри со ЕВН за условите за приклучување на енергетскиот систем за 
довод на електрична енергија за потребите на операторот. 
Согласно законската регулатива: Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава во 
животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 147/08) и Правилникот за локациите на мерните 
станици и мерните места (Сл.Весник на РМ бр. 120/08), Инсталацијата за експлоатацијата на 
техногена минерална суровина (ТМС) на локалитетот Баш Колиби,(од времен карактер), спаѓа 
во подрачје од четврт (IV) степен на заштита од бучава. Максимално дозволените граници на 
нивото на бучава за подрачје од четврт степен се 70 dB(A) ден ( од 07-19h), 70dB(A) вечер (од 
19-23h) и  60 dB(A) ноќ (од 23-07h). 
Со оглед на фактот дека бучавата која се емитира од инсталацијата за експлоатација на ТМС 
воглавно ја генерираат погонските дизел и електрични агрегати од мобилната и стационарна 
опрема врзана во тенолошката линија. Имајки ја во обзир конфигурацијата на теренот на 
инсталецијата, простирањето на генерираната бучава во однос на околината во главно се 
однесува како звук во слободно звучно поле, при што за двојно растојание од изворот до 
примачот, звучниот притисок Lp се намалува за 6 dB,према емпиријата: 

20Log2=6 dB 
Флуктуацијата на бучавата во локалитeтот во однос на растојанието во слободно звучно поле 
без рефлексии прикажана на следниот дијаграм. 
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Флуктуација на звучниот притисок во слободно звучно поле 

 
Бидејки во пракса тешко се остварува акустично слободно звучно поле, во поголем број 
случаи звучниот бран при својата патека од изворот до примачот наидува на препреки, при 
што истиот се рефлектира или апсорбира, а при тоа наведената емпирија за слободно звучно 
поле добива друг облик, а исто така и флуктуацијата на звукот се менува. 
 
Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето. 
Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина). 
 
Вибрации 
Со работата на инсталацијата за експлоатација на техногена минерална суровина (ТМС) и 
употребата на мобилниот сепаратор со кој се врши сеење на ТМС, генерира вибрации но 
нивното влијание е занемарливо на локацијата и околината надвор од границите на 
експлоатационото поле. 
При експлоатација на ТМС на локацијата Баш Колиби, Општина Велес, постои можност од 
Вибрации на тлото. Од сознанијата добиени од увидот на лице место, техничките 
карактеристики на мобилната и стационарната опрема која е врзана во технолошкиот процес 
во локацијата, осцилациите на механичките системи од мобилната и стационарната опрема 
во инсталацијата од времен карактер, не можат да генерираат вибрации на тлото (m/s2), кои 
ќе ги надминат ГВЕ предвидени со ISO 8041, а со тоа се искључени сите можности за 
евентуално мигрирање (лизгање) на депонираниот материјал на ТМС од локалитетот кон 
коритото на реката Вардар. 

 
Нејонизирачко зрачење 
Опремата која се користи на експлоатационотот поле од депонираната ТМС не е од таков 
размер да предизвика значително нејонизирачко зрачење на топлина, додека во ноќните 
часови експлоатационото поле на депонираната ТМС е осветлена со LED рефлектори со што 
сметаме дека оваа светлосна емисија не предизвикува значително нејонизирачко зрачење, 
како на локацијата така и на поширокото подрачје, со оглед на тоа што ќе биде само 
осветлено локацијата на експлоатационото поле на депонираната ТМС и земјениот пристапен 
пат. 
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XI.    ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 
Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на 
мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава. 
На површинскиот коп ќе се врши мониторинг за параметрите дадени во долната табела, во 
која е дадена фрекфенцијата на мерење, методот на земање на примероци и методот на 
анализа. Мерните места означени со М1 до М4 на ситуацијата на Сл 8. 
 
Пополнете ја следната табела: 

Параметар Фреквенција на 
мониторинг 

Метода на земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Прашина ( PM10) 
и концентрација 
на олово 

Мониторинг во 
првите 2 години со 
динамика: 
континуирано 14 дена 
во есен, 14 дена во 
зима, 14 дена во 
прлет и 14 дена во 
лето или вкупно 
годишно 56 дена, со 
цел да се изразат 
вредностите како 
просечни вредности 
за една календарска 
година согласно 
утврдените вредности 
од Уредбата. 

Според  
Стандардот МКС ISO 

10780:1994 

Според  
Стандардот МКС 
ISO 10780:1994 

Бучава  еднаш годишно на 4 
мерни места (Т1-Т5) 
на страните на 
експлоатационото 
поле 

Стандардот МКС ISO 
1996-2:2010 

Стандардот МКС 
ISO 1996-2:2010 

 
Мерењата ќе се реализираат од акредитирана лабараторија-иннституција и при тоа ќе се има  
предвид Моделот на дисперзија на ПМ 10 честичките подготвен за следење на појавите на 
емисии во експлоатациониот период. 
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Сл.  8 Скица на мерни места за мониторинг на бучава 

 
Табела 15 

Референтни мерни 
точки: 
гранична линија на 
екпслоатационо 
поле  

Национален координатен 
систем 

Мерни 
места 

Местоположба 

Х Y 

Гранична линија:T1 41°44'3.56"N 21°45'21.50"E M1 Југ 
Гранична линија: T2 41°44'8.31"N 21°45'25.51"E M2 Југо-исток 
Гранична линија: T3 41°44'14.30"N 21°45'19.53"E M3 Север  
Гранична линија: Т4   М4 Запад 

 
На локацијата за поцелосен мониторинг на бучавата предвидени се 4 (четири) гранични 
линии на екпслоатационо поле со  4 (четири) мерни места. 

 
Сл. 9 Скица на мерно место за ПМ10 
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На локацијата за поцелосен мониторинг на ПМ10 предвидено се 1 (едно мм) на гранична 
линија на екпслоатационо поле. 
 
 
XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
 
Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат 
предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната 
средина. 
 
Со цел да се подобри заштитата на животната средина при експлоатација на техногената 
минерална суровина (ТМС), превземените мерки се однесуваат на сите поединечни аспекти 
на влијанија идентификувани и анализирани во текот на експлоатацијата на ТМС од 
локацијата, дадени во следната табела. 
 

Програма за подобрување и заштита на животната средина 
Активност Цел Време на имплементација Одговорен за 

спроведувањ
е на мерката 

Начин на 
мониторин
г над 
спроведув
ање 

Одгивирен за 
мониторинг 

Подготовка Реализација 

Воздух 

При подготовката на 
теренот односно при 
поставување на 
технолошката линија и 
пратечката опрема,  
поставување на 
монтажни објекти за 
времен престој на 
вработените, 
поставување на 
монтажни еколошки 
тоалети, организирање 
на оперативен простор 
за френквенција на 
транспортните 
камиони, возилата и 
градежната 
механизација и паркинг 
простор за товарните 
транспортни возила и 
механизацијата, ќе се 
користат најдобрите 
практики и стандарди 

Да се 
минимализираат 
или елиминираат 
појавите на 
емисии на 
прашина и 
контаминација на 
воздухот 

Август-
Октомври  
2019 година 

Август-
Октомври 
2019 година 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етото 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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Ќе се реализираат 
активности на 
расчистување на 
локацијата од 
вегетацијата, нелегално 
одложениот комунален 
отпад (цврст и 
органски), градежниот 
шут и градежните 
блокови расфрлани на 
локацијата со нивно 
пренесување и 
одлагање на 
општинските депонии 
од ЈКП "Дервен" 
согласно позитивните 
законски прописи 

Создавање на 
целосен и 
квалитетен 
оперативен 
простор за 
реализацијата на 
работните 
активности и 
минимализирање 
или елиминирање 
на појавите на 
зголемени емисии 
на прашина и 
контаминација на 
воздухот 

Септември 
2019 година 

Септември 
2019 година 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

На локацијата од каде, 
каде ќе се врши утовар 
и превоз на ТМС, како и 
на локалниот земјен 
пат по кој ќе се 
транспортира ТМС по 
целата негова должина, 
ќе се врши прскање на 
теренот на 
оперативниот простор 
со распркувачи на вода 
од цистерна за техничка 
вода  

Ќе се минимизира 
или елиминираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот 

Континуирано Континуира
но 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Експлоатацијата на ТМС 
ќе се врши со 
транспортните ленти, 
кои ќе бидат од сите 
страни покриени и 
заштитени-заградени со 
заштитни хауби 

Ќе се 
минимализираат 
или елиминираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот; 

Септември 
2019 до 
Септември 
2023 година 

Септември 
2019 до 
Септември 
2023 година 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Одржување на 
хигиената на возилата, 
пред нивно вклучување 
во сообраќајот, ќе се 
реализира на 
локацијата на 
компанијата, која ќе 
биде ангажирана за 
целите на транспортот 

Ќе се 
минимализираат 
или елиминираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Во случај да се 
регистрираат појави на 
интезивна фугитивна 
емисија на прашина ќе 

Ќе се 
минимализираат 
или елиминираат 
емисиите на 

Повремено во 
случај на 
појава 

Повремено 
во случај на 
појава 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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се изврши запирање на 
експлоатационите 
активности или 
намалување на обемот 
работни активности, со 
цел да утврди 
причината за емисијата 
и да се превземат 
мерки за нејзино 
елиминирање; 

прашина во 
воздухот 

раководите
лот на 
градилишт
етот 

Транспортирањето на 
ТМС ќе се врши со 
помош на специјални 
траснпортни товарни 
возила, кои што ќе 
бидат покриени со 
заштитна хауба 

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот како на 
локацијата така и 
долж трасата на 
транспортирање 

Континуиран
о 

Континуира
но 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Примена на мерки за 
ограничување на 
максималната брзина 
на движење на 
транспортните возила 
преку поставување на 
сообраќајна 
сигнализација  

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот како на 
локацијата така и 
долж трасата на 
транспортирање 
во близина на 
населено место 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Утоварот на ТМС да се 
врши внимателно и 
стручно за да се 
избегнат појавите на 
растурање на ТМС на 
локацијата, како и при 
транспортот до крајната 
дестинација 

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот како на 
локацијата каде се 
врши утовар така и 
при истовар 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Тампонирање на 
оперативниот простор 
на локацијата во 
рамките на 
експоатационото поле, 
како и на локалниот 
земјен пат со 
континуирана контрола 
и редовно одржување 
на тампонот; 

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот 

Континуиран
о 

Континуира
но 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Зачувување и 
одржување на 
вегетацијата околу 
експлоатационото поле 
и неговата околина  

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот 

Континуиран
о 

Континуира
но 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Вршење на 
континуиран 
мониторинг над 
спроведувањето на 
мерките со цел следење 
на ситуацијата и 
навремено реагирање, 
согласно изработениот 

Ќе се 
минимализираат 
емисиите на 
прашина во 
воздухот 

Континуиран
о 

Континуира
но 

Операторот 
на 
инсталациј
ата и 
раководите
лот на 
градилишт

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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Модел на дисперзија на 
ПМ 10 честички и 
мерење од лиценциран 
правен субјект. 
Мониторинг во првите 
2 години на ПМ 10 
честичките и 
концетрацијата – 
вредноста на олово со 
динамика: 
континуирано 14 дена 
во есен, 14 дена во 
зима, 14 дена во прлет и 
14 дена во лето или 
вкупно годишно 56 
дена, со цел да се 
изразат вредностите 
како просечни 
вредности за една 
календарска година 
согласно утврдените 
вредности од Уредбата. 
 

етот, а 
мерењата 
ќе ги врши 
лиценцира
н правен 
субјект 

Води       

Собирање и третман на 
комуналните отпадни 
води од монтажните 
еколошки тоалети во 
реализација со 
лиценциран правен 
субјект согласно 
потпишан договор 

Спречување на 
влијанија врз 
водите 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Перење и одржување 
на хигиената на 
возилата  е обврска на 
компанијата која ќе 
биде ангажирана за 
транспорт и истото ќе го 
реализира локацијата 
каде е нејзиното 
седиште 

Спречување на 
влијанија врз 
водите 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Ќе се воспостави и 
организира  целосен и 
континуиран 
мониторинг од страна 
на раководителот на 
градилиштето и 
вработените  лица 
(обучени за таа цел) за 
елиминирање на 
можните негативни 
појави од еколошки 
инциденти од 
истекување на моторни 
масла и отпадни води 
кои содржат 
суспендирани материи 
и масти.  

Отпадот од 
инцидентите на 
истекување на 
моторните масла и 
нафтените деривати се 

Спречување на 
влијанија врз 
водите 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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собира во посебни 
метални буриња од 
страна на обучените 
работници со 
покривање на 
контаминираната почва 
со песок и одлагање во 
металните буриња,за 
да потоа се сервисира 
од лиценциран правен 
субјект согласно 
потпишан Договор 

      

Управување со отпад       

При расчистување на 
локацијата, 
генерираниот земјен 
отпад од уредување и 
организирање на 
манипулативниот 
простор за одвивање на 
експлоатационите 
активности на 
локацијата, може во 
дел да се искористи 
како материјал за 
тампонирање за 
потребите на 
организирање на 
просторот на 
локацијата или 
согласно договорот со 
ЈКП "Дервен", да се 
одлага на општинската 
депонија 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Август-
Септември 
2019 

Август-
Септември 
2019 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

За сервисирање на 
комуналниот  отпад , 
како и за градежниот 
шут ќе се потпише 
договор со ЈКП Дервен  
за негово редовно 
превземање и 
депонирање на 
општинската депонија 
за комунален отпад, а 
градежниот шут ќе се 
одлага на општинската 
депонија на градежен 
шут 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Органскиот отпад кој ќе 
се генерира од 
вработените, истиот ќе 
се собира во посебни 
метални садови и ќе се 
сервисира од Јавното 
комунално 
претпријатие "Дервен", 
согласно потпишаниот 
договор 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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Отпадот од моторните 
масла и нафтените 
деривати ќе се собира 
во посебни метални   
буриња, од страна на 
обучени работници со 
претходно покривање 
на контаминираната 
почва со песок, а ќе 
биде сервисиран од 
лиценциран правен 
субјект согласно 
потпишан договор 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Комуналниот  цврст 
отпад, иако во мали 
количини,  согласно 
позитивните законски 
прописи треба да се 
селектира и за таа цел 
инвеститорот ќе набави 
и постави  пластични 
контејнери од 1.1 метар 
кубен за селекција на 
хартија, пластика, 
лименки, пластична 
фолија и слично. За 
сервисирање на овие 
видови на отпад ќе се 
потпише договор со 
лиценциран правен 
субјект, кој ќе го 
откупува вака 
селектираниот отпад 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Во фазата на престанок 
на работа на 
инсталацијата ќе се 
реализираат активности 
на демонтажа и 
затварање на 
градилиштето. Овие 
количини на отпад, ќе 
се сервисираат 
согласно потпишаните 
договори со 
лиценцираните правни 
субјекти зависно од 
видот на отпадот; 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

2023 година 2023 година Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Воспоставување на 
простор за времено 
складирање на отпадот, 
заштитени од 
разнесување од ветар 
или животни, без 
можност од контакт со 
дожд. Просторот да 
биде доволен да 
обезбеди целосно 
складирање на отпадот 
се до негово конечно 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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отстранување надвор 
од градежната зона. 
Просторот на 
експлоатационото поле 
ќе биде ограден 

Повторно 
искористување на 
инертниот отпад, кој 
може да се генерира 
при процесот на 
експлоатација на ТМС 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Редовно превземање 
на отпадот од страна на 
лиценцираните правни 
субјекти, согласно 
динамиката утврдена 
со потпишаниот 
договор 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Редовно следење и 
мониторинг на 
сервисирањето на 
отпадот од страна на 
раководителот и 
лицето задолжено за 
тоа 

Ќе се воспостави 
контрола на 
влијанијата од 
постапување со 
отпадот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Бучава и вибрации       

Работните активности 
ќе бидат соодветно 
однапред испланирани 
и добро организирани, 
со цел да се редуцира 
времето на користење 
на опремата, која 
создава најинтензивна 
штетна бучава 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Минимизирање или 
стопирање на 
активностите доколку 
се утврди сериозно 
надминувања на 
дозволената бучава 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Користењето на 
градежната 
механизација, 
транспортните товарни 
возила и опрема ќе 
бидат со намален звук 
и бучава и за таа цел ќе 
бидат опремени со 
акустични пригушувачи 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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Сведување на минимум 
на бучавата при истовар 
на возилата 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Соодветно одржување  
на механизацијата од 
страна на компанијата 
сопственик на возниот 
парк за да се избегнат 
појавите на  
предизвикување на 
прекумерна бучава 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Ограничување на 
брзината од 30 km/h 
при возење низ или 
покрај населени места.   

Ќе се воспостави 
сообраќаен режим, кој 
ќе биде контролиран и 
раелизиран од стручно 
лице, постојано 
присутно на 
локалитетот., кое ќе го 
регулира сообрачајот, 
со цел да се избегнат 
појавите на 
поинтензивна бучава.. 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Редовна контрола и 
одржување на 
техничките средства и 
опремата треба да 
осигура добра работа и 
избегнување на 
зголемени нивоа на 
работна бучава. 

Во случаите кога заради 
испади во електричната 
мрежа не ќе има 
напајање со електична 
енергија за 
функционирање на 
технолочката линија и 
тој период ќе се 
користи современ 
дизел агрегат, 
навремено ќе биде 
известена засегнатата 
јавност, а и ќе се 
преземат 
дополнителни мерки за 
контролирано 
користење на дизел 
агрегатот и ќе се 
интензивираат 
претходно 
предвидените мерки за 
намалување на 
појавите на бучава. Во 

Намалување на 
бучавата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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такви случаи ќе се 
интензивира и 
мерењето на бучавата 
од акредитираниот 
правен субјект. 

Почва       

При употребата на 
механизацијата и 
товарните транспортни 
возила, се препорачува 
да управува обучен и 
стручен кадар. Со ова 
ќе се елиминира 
несакано разлевање на 
хидрауличко масло во 
почвата 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Да се зафати 
минимална земјена 
површина, околу 
експлоатационото поле 
со што би се намалиле 
и можностите од 
ерозивна појава 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Август-
Септември 
2019 

Август-
Септември 
2019 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Одржување на 
градежната 
механизацијата и 
товарните транспортни 
возила во 
функционална состојба 
од страна на 
компанијата сопственик 
на возниот парк 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Обезбедување опрема 
и садови за собирање 
на евентуални 
истекувања на моторни 
масла и сл. од 
механизаицијата и 
транспортните товарни 
возила, од страна на 
лиценциран правен 
субјект и сервисирање 
на истечените отпадни 
масла, со што ќе се 
минимизираат 
евентуални емисии во 
почвата, како и обука 
на работниците за итно 
складирање на 
контаминираната почва 
со прекривање со песок 
и одлагање во 
металните буриња за 
да после се сервисира 
од лиценцираниот 
правен субјект 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Поставување на 
мобилни тоалети и 
нивно сервисирање од 

Спречување на 
влијанија во 

Август-
Септември 

Август-
Септември 

Операторот 
на 
инсталацијт

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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страна на лиценциран 
правен субјект согласно 
потпишан договор, со 
што ќе се 
минимизираат 
евентуални емисии на 
отпадна санитарна вода 
во почвата 

почвата 2019 2019 а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Ограничување на 
брзината на движењата 
на транспортните 
товарни возила и 
другите возила на 
локацијата и  надвор од 
локацијата се до 
приклучување на 
Автопатот Пријателство 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Редовен и континуиран 
мониторинг над 
спроведувањето на 
мерките, со цел 
минимизирање на 
влијание врз почвата 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Постоечка 
инфаструктура 

      

Ќе се спроведе 
организиран 
сообраќаен режим на 
фрекфенција на 
товарни транспортни  и 
други возила, согласно 
кој ќе се врши безбедно 
и непречено одвивање 
на сообраќајот во 
функција на вршење на 
транспортните 
активности во 
соработка со 
надлежниот општински 
орган надлежен за 
сообраќај 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Во соработка со 
општинскиот орган 
надлежен за 
регулирање на 
сообраќајот ќе се 
постави вертикална и 
хоризонтална 
сигнализација, а со тоа 
ќе се овозможи 
соодветно 
приклучување на 
товарните возила во 
сообраќајот и 
непрекинато и 
безбедно  
транспортирање на 
ТМС 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Август-
Септември 
2019 

Август-
Септември 
2019 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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Ограничување на 
брзината на движење 
на товарните возила 
особено преку мостот, а 
со тоа ќе се елиминира 
можноста за негово 
додатно оптоварување 
и оштетување. 

Ќе се воспостави 
сообраќаен режим, кој 
ќе биде контролиран и 
раелизиран од стручно 
лице, постојано 
присутно на 
локалитетот, кое ќе го 
регулира сообрачајот, 
особено во услови на 
поинтензивна 
френквенција на 
сообраќајниот 
транспорт на патот кон 
сепарацијата.  

Се забранува 
претекнување на 
транспортните возила 
на трасата на движење 
од експлоатационото 
тело по пристапниот 
пат. 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Воспоставување на 
редовна комуникација, 
размена на 
информации и 
известувања за 
тековните 
експлоатациони 
активности со 
Дирекцијата за заштита 
и спасување, Центарот 
за управување со 
кризи, Управата за 
хидрометеоролошки 
работи, Институтот за 
земјотресно 
инженерство и 
сеизмологија и други 
надлежни органи на 
управата 

Спречување на 
влијанија во 
почвата 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Визуелни аспекти и 
предел 

      

Преземање на 
соодветни технички и 
организациски мерки 
со изготвување на  
Планска организација 
на динамиката на 
експлоатацијата на ТМС 

Намалување на 
влијанија врз 
пределот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Во целост да се 
почитуваат и запазат 
стандардите на етажно 

Намалување на 
влијанија врз 
пределот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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експлоатирање на ТМС 
од локацијата, согласно 
рударскиот проект 

а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Доставата и 
складирањето на 
потребните материјали 
да биде на самата 
локација на 
експлоатационото поле 
на ТМС на специјални 
места за таа цел 
одредени од стручни 
лица 

Намалување на 
влијанија врз 
пределот 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Биолошка 
разновидност 

      

Се забранува палење на 
оган, поради било која 
причина 

Намалување на 
влијанијата врз 
биолошката 
разновидност како 
на локацијата така 
и на поширокото 
подрачје 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Забрана на собирање 
на шумски плодови 
(растенија, печурки) и 
други природни 
ресурси (полжави, 
желки, јајца од птици и 
др.) околу локацијата 
на експлоатационото 
поле на ТМС 

Намалување на 
влијанијата врз 
биолошката 
разновидност како 
на локацијата така 
и на поширокото 
подрачје 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 

Да не се уништуваат 
природните хабитати, 
особено оние кои се 
блиску до 
миграторните патеки и 
репродуктивните 
центри 

Намалување на 
влијанијата врз 
биолошката 
разновидност како 
на локацијата така 
и на поширокото 
подрачје 

Континуирано Континуиран
о 

Операторот 
на 
инсталацијт
а и 
раководите
лот на 
градилишт
етот 

Визуелно ќе 
се следи 

Раководител на 
градилиштето 
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XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 
 
Процедури за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од 
емисиите настанати при несреќи или истекување. 
 
Влијанија врз животната средина од атмосферски и сеизмолошки појави 
 
Ризикот од атмосферски и сеизмолошки појави е можен. За таа цел во Елаборатот за 
безбедност и заштита при работа се предвидени мерки, кои треба да се превземат во случај 
на настанување на овие појави, а кои можат да предизвикаат појави на ерозија или 
свлечиште на одложениот материјал на депонијата во блискиот воден ресурс.  
Заради остварување на услови за намалувања на влијанијата врз животната средина од 
емисии настанати при несреќи од овој вид,  предвидена е примена на следните мерки: 
• Целосен и континуиран мониторинг од страна на лиценцираната компанија, која го 
подготвила Елаборатот за безбедност и заштита при работа преку постојано присуство на 
нејзини стручни лица на планскиот опфат;  
•  Мониторинг на временските услови и планирање на работата согласно временските 
услови;  
• Спроведување на процедурите за управување со системите за работа (технички и 
технолошки системи и опрема), согласно дадените упаства од производителите;   
• Континуирано следење и мониторинг на состојбите од страна на стручните лица, особено 
во периодите на најавени временски непогоди со превземање на превентивни активности и 
мерки согласно Елаборатот за безбедност и заштита при работа; 
 • Континуирана комуникација и размена на информации со Институтот за Земјотресно 
Инженертсво и Сеизмологија-ИЗИС, како и соработка со Центарот за управување со кризи и 
Дирекција за заштита и спасување, Управата за хидрометеор0олошки работи и другите 
надлежни органи; 
• Обука на вработените лица од страна на стручните лица на компанијата која го подготвила 
Елаборатот за безбедност и заштита при работа, за нивно однесување во случај на несреќи, 
хаварии и елементарни непогоди-вонредни состојби; 
• Континуирана соработка со надлежните општински и државни структури во случај на 
вонредни состојби и 
• Согласно  Елаборатот за безбедност и заштита при работа вработените на локацијата каде 
ќе се реализираат експлоатационите активности ќе бидат опремени со соодветна заштитна 
опрема во случај на вакви вонредни состојби. 
 
Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното 
работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници. 
 
Во итни случаи надвор од нормалното работно време т.е. ноќно време, викенди и празници 
предвидени се следните мерки и активности: 
• Постојано присуство на чуварска служба на планскиот опфат и стручни лица од областа на 
безбедност и заштита при работа на локацијата, кои ќе бидат во целост информирани за 
постапките што треба да се превземат во случај на вонредни состојби; 
• Експлоатационото тело ќе биде заградено со заштитна ограда за елиминирање на појави на 
влез на невработени лица, добиток и сл; 
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• Експлоатационото тело и пристапниот пат ќе бидат осветлени со LED рефлектори , со оглед 
дека се планира работа во тек на 24 часа; 
• Експлоатационото тело ќе биде опремено со камери, што е предвидено со Елаборатот за 
безбедност и заштита при работа и 
• За безбедно одвивање и циркулација на сообраќајот и движењето на товарните камиони на 
платаото на експлоатационото тело ќе биде воспоставен-утврден сообраќаен режим за што 
ќе биде има задолжено стручно лице; 
    
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање 
на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини. 
 
Во случај на појава на  услови различни од вообичаените, вклучувајќи пуштање на опремата 
во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини предвидени се следните мерки и 
активности: 
 
• Иако, техногената минерална суровина која што се сепарира и експлоатира не е запалива и 
можноста од појава на пожар е минимална, ризиците од пожари се опфатени со посебен 
Елаборат за заштита од пожари, кој ќе биде усвоен од надлежниот орган на управата и во кој 
се предвидени мерки, активности за постапувања на вработените согласно утврдените 
процедури утврдени со позитивните законски прописи;  

• Во случај на пожар на механизацијата, товарните транспортни возила или сепараторот, 
поставени се противпожарни апарати за чие што ракување персоналот е обучен; 

• Во случај на дефекти или прекини на  технолошкиот процес ќе биде известена сервисната 
служба составена од експерти, кои се во целост упатени со функционирањето на 
технолошката линија согласно упатствата од производителот за безбедно отклонување на 
дефектот; 

• Во случаите на дефекти или прекини на  технолошкиот процес вработените се задолжени 
да го напуштат производниот процес се до отклонување на вонредната состојба; 

• Во случај на дефект на механизацијата или на товарните возила истите ќе бидат доведена 
во функционална состојба на самата ликација ако се работи за помал дефект или во случај на 
поголем дефект ќе бидат пренесени со шлеп служба од страна на компанијата сопственик на 
возниот парк; 

• Во случај на дефект на сепараторот, процесот на сеење се прекинува и притоа не е 
возможно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина; 

• При пуштањето на опремата во работа во целост ќе бидат запазени постапките утврдени од 
страна на производителот; 

• Вработените на експлоатационото тело ќе бидат опремени со потребната заштитна опрема 
за безбедно обавување на производните активности и 

• Во случаите на хаварија и истекување на отпадни моторни масла ќе биде повикана 
лиценцираната компанија за деконтаминација на почвата и безбедно собирање на отпадните 
масла во специјални садови и нивно транспортирање согласно законските прописи; 

Ризик од ерозивни појави 

Со оглед на теренската конфигурација на локалитетот Баш колиби и теренската косина, 
нагибот на теренот, а во услови на непосредна одалеченост од водниот ресурс, реката 
Вардар, согласно рударскиот проект експлоатацијата на ТМС ќе се врши етажно, во целост 
согласно рударските стандарди и нормативи, заради обезбедување на стабилност на теренот. 
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После секое етажно ископување на локалитетот, согласно направениот план на ископ и 
експлоатација ќе се врши негово безбедно затварање, со цел да не се наруши стабилноста и 
ќе се започне експлоатација на следниот етаж.  
За целиот период на експлоатациони активности на локалитетот операторот и раководителот 
на градилиштето ќе бидат во постојан контакт и соработка преку размена на информации со 
Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Управата за 
хидрометеролошки работи, Институтот за сеизмолошко инженерство и другите надлежни 
државни и општински органи. 
За овие цели од страна на лиценцираната компанија е разработен План за постапување во 
итни и вонредни услови за што вработените ќе бидат во целост запознаени и обучени. 
Во случаите на појава на  одредени емисии во животната средина, над пропишаните норми, 
компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје, како општествено одговорен правен субјект е 
должна да изврши соодветно и стручно одстранување односно минимизирање на тие 
емисии во животната средина за да не дојде до загрозувањето на животната средина и за тоа 
да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање и општина Велес. 
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XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ 

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз 
животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи 
отстранување на сите штетни супстанции. 
 
Согласно Законот за животната средина со завршување на експлоатациониот период и 
престанок со активностите на инсталацијата, како должност на операторот го известува 
надлежниот орган за намерата за престанок на работа на инсталацијата, со што ќе поднесе 
план со мерки и активности за ремедијација на локацијата на која што се наоѓа инсталацијата. 
Поднесениот план за ремедијација се состои од мерки и активности за ремедијација со 
динамични временски рокови на реализација и финансиски преглед за имплементација.  
После завршувањето на експлоатационите активности планирани се мерки за ремедијација 
на почвата на локацијата, согласно нејзините карактеристики предвидени се засадување на 
насади на истата. 
Пред почетокот на изведување на активностите за ремедијација на почвата се преземат 
мерки на отстранување на отпадниот материјал генериран со технолошкиот процес на сеење 
на ТМС. Инвеститорот во соработка со јавното комунално претпријатие ЈКП "Дервен" - Велес, 
согласно потпишаниот Договор ќе се пренесе и одложи отпадниот материјал на општинската 
депонија.  
Согласно предвидените мерки на ремедијација се предвидува отстранување на слој на земја 
во длабочина до 300 мм и негово пренесување и одлагање на општинската депонија.  
Со завршување на претходно наведените активности на чистење на почвата на локацијата се 
планира донесување и нанесување земја по можност хумус во дебелина од 300 мм. На вака 
подготвената нова подлога на почвата се планира да се засади трава и маслодајна репка, 
имајќи ги во предвид досегашните искуства со засадувањето на оваа вегетација на 
контаминираните површини во општина Велес. 
 

Динамичен план на ремедијација 

     Активност                                                 Временски период 
 
Отстранување на слој земја  
во длабочина до 300 мм и  
негово пренесување и                          6 (шест) месеци по завршување 
 одлагање на општинската                  на експлоатациониот период  
депонија 
 
 
Нанесување земја по можност          6 (шест) месеци по завршување 
хумус во дебелина од 300                   на првата активност на расчистување 
                                                                    на слојот на контаминирана земја 
 
 
Засадување на вегетација                   6 (шест) месеци по завршување на 
трева и маслодајна репка                   првите две активности 
 
 
 



 

 66 

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 
 
На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. 
Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина 
поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или 
предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и 
нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активнист 
 
Локацијата на депонијата на ТМС се наоѓа на КП бр.10845, КП10848/1 и КП10849, КО Велес на 
локалитетот "Баш колиби" на околу 2 (два) километри северно од градот Велес и на околу 300 
(триста) метри од реката Вардар и претставува сериозен еколошки проблем, како заради 
контаминацијата на земјиштето на локалитетот и околината, исто така и по однос на 
потенцијалното загадување  на подземните водни ресурси и водите на реката Вардар, со што 
е  загрозена  и флората и  фауната на водниот ресурс. 
На локалитетот "Баш Колиби", општина Велес складирано е cca 1,8 милиони тони ТМС, која е 
генерирана како нус производ од технолошкиот процес на топење на цинкот и оловото  од 
Топилницата "МХK Злетово". ТМС е складирана во периодот на работењето на капацитетот 
Топилница "MХK Злетово" и тоа во периодот од започнувањето со работа во 1973 година, до 
нејзиното затварање во 2003 година.        
До депонијата на ТМС се стигнува по локален пат, кој е од порано изграден за потребите на 
топилницата "МХК Злетово". Депонијата на ТМС е на  надморска височина од 200 до 250м. 
Теренот во околината на депонијата е пошумен со ниско стеблести дрва. Оддалеченоста од 
реката Вардар е западно cca 300м од депонијата.     
Локацијата на депонијата на ТМС, се карактеризира со долги и топли лета, благи зими со 
слаби наноси од снег и дожд, така што постојат поволни услови за извршување на градежни 
работи на експлоатација на ТМС.         
Како резултат на воздушните атмосферски струења и ружата на ветрови, доаѓа до појава на 
разнесување на прашината од депонираната ТМС и загадување на градот Велес и неговата 
околина, контаминација на земјоделското земјиште и водните ресурси, како и загрозување 
на опстанокот на сточниот фонд.        
Дополнителен проблем на локацијата по однос на загадување на животната средина е самата 
конфигурација на земјиштето односно локацијата на депонијата на ТМС, со оглед дека 
земјиштето е со висок нагиб кон капацитетот на Топилницата "МХК Злетово" и реката Вардар. 
Важно е да се нагласи, дека се работи за сеизмолошки активно подрачје, со повремени 
сеизмолошки појави, кои може да предизвикаат тектонски раздвижувања на депонираната 
ТМС кон реката Вардар, што може да предизвика несогледиви последици по овој воден 
ресурс, како и по флората и фауната. 
Локациската поставеност на депонираната ТМС, од чија што локација ќе се врши 
експлоатацијата, е прикажана од аспект на макро и микро локациска поставеност. Макро 
локациската поставност на депонираната ТМС се граничи со следниве содржини:  

• од источната страна на cca 600m се наоѓаат индивидуални станбени објекти - куќи; 
• од јужната страна на cca 900m се наоѓаат индивидуални станбени објекти - куќи; 
• од југо - источната страна на cca 1,14km се наоѓаат индивидуални станбени објекти - 

куќи, додека на 1,84 km се наоѓаат колективни станбени објекти - згради во градот 
Велес; 

• од западната страна на cca 3,76 km се наоѓа селото Раштани; 
• од северната страна на cca 1,22 km се наоѓа Башино село и  
• од северо- западната страна на cca 1,20km се наоѓа каменолом "Превалец". 

Микро локациска поставност на депонираната ТМС се граничи со следниве содржини: 
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• oд источната страна  се наоѓа обработливо и не обработливо земјиште,  додека на cca 
500m се наоѓа пристапен пат- улица Вардарска; 

• од југо - западната страна на cca 650m се наоѓа топилницата "МХК Злетово" - Велес; 
• од јужната страна непосредно до депонијата на ТМС се наоѓа земјен пристапен пат,  

како и не обработливо земјиште; 
• од западната страна нeпосредно до локацијата на депонијата на  ТМС се наоѓа 

пристапен земјен пат и 
• од северна страна се наоѓа необработливо земјиште. 

Површината на концесионото-експлоатационо тело на ТМС изнесува 0,01519км2. 
Координати на концесионо-експлоатационо тело: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје, Република Северна Македонија, планира 
активностите на експлоатација, транспорт и извоз на ТМС, да ги започне во 2019 година, 
согласно потпишаните договори со странската компанија увозник на ТМС, која е од Малезија. 
Со Рударскиот проект се дефинираат условите на експлоатација на ТМС, согласно  
позитивните законски прописи на Република Северна Македонија, кои што ја регулираат 
предметната материја. Експлоатацијата на ТМС ќе се врши во целост, согласно Рударскиот 
проект, кој е изработен од сертифицирани стручни лица на компанијата, која е ангажирана да 
ги изведува работите на експлоатација на ТМС на локалитетот "Баш колиби", општина Велес. 
Компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје има склучен Договор за концесија за 
експлоатација на ТМС со Министерството за Економија за концесионо поле со површина од 
0,01519 km2 на локацијата "Баш Колиби", општина Велес.    
Проценетата количина на депонираната ТМС изнесува cca 1,8 милиони тони. 
Пред започнување на експлоатационите активности на концесиското поле ќе се реализираат 
активности на отстранување на површинскиот слој на почва на локацијата во длабочина од 
200 до 300 мм. Овие активности ќе се изведуваат со употреба на булдожер и ќе започнат од 
врвот на депонијата на ТМС, за да се отстранат слоевите на градежен шут, комунален, и 
комерцијален, кој е нелегално одлаган на локацијата. Овој отпад ќе биде превземен, 
транспортиран и одложен на општинските депонии (градежниот шут на депонијата за шут, а 
комуналниот и комерцијален отпад на санитарната депонија, додека органскиот отпад ќе 
биде одвоено третиран) од страна на ЈП "Дервен", согласно потпишаниот договор. 
По завршувањето на подготвителните активности на расчистување на теренот на локацијата, 
ангажираната компанија за изведување на експлоатационите работи на ТМС ќе ги реализира 
активностите на монтирање на опремата за сепарирање (сеење) на ТМС. 
Со експлоатацијата на ТМС на депонијата на локацијата "БАШ КОЛИБИ",  ќе се започна од 
предната долна страна на депонијата, гледано од правец на Топилницата и ќе се врши 
етажно согласно рударскиот проект.   

T Y X 

10.  7563168 4621678 
11.  7563248 4621702 
12.  7563304 4621674 
13.  7563327 4621651 
14.  7563336 4621581 
15.  7563316 4621542 
16.  7563290 4621545 
17.  7563264 4621574 
18.  7563177 4621654 
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Експлоатацијата на ТМС на локалитетот ќе се реализира со дисконтиуирано површинско 
откопување, односно со етажно откопување, заради големата висинска разлика на 
депонираната ТМС и тангетната сила, која е на граница на дозволената, а имајќи ја во 
предвид, при тоа, специфичната тежина на ТМС. Со вака испланираното етажно 
експлоатирање на ТМС согласно рударскиот проект, максимално се намалува можноста од 
нарушување на стабилноста  на локацијата на експлоатационото тело и до нејзиното 
евентуално одронување кон реката Вардар, која се наоѓа на 300 метри од депонијата на ТМС. 
Ископот на материјалот од депонијата на ТМС ќе се врши од врвот кон дното на телото на 
депонијата, со длабочинско напредување од cca 2m. Ископот ќе се врши со багер, од каде 
потоа се носи на третирање на мобилен сепаратор. Со технолошкиот процес се врши 
одвојување на ТМС од остатоците на наведените видови на отпад-градежен шут, комунален, 
комерцијален и органски отпад. Ископаната ТМС се транспортира со подвижните 
транспортни ленти до собирниот-приемен конус-кош, од каде преку транспортна лента се 
носи на примарно и секундарно сеење во вибро сито и после завршувањето на овој 
технолошки процес се врши утовар во камиони од типот "KESON", за транспорт до 
пристаништето во Солун, Р.Грција, од каде со бродски превоз се транспортира до земјата 
увозник на суровината Малезија.  
Монтираните транспортните ленти во процесот на технолошката експлоатација на ТМС се  од 
затворен тип (покриени со хауби) и се со можност за вградување на систем за отпрашување, 
со што максимално се елиминира појавата на емисии на прашина во текот на експлоатацијата 
на ТМС, а со самото тоа и се избегнуваат појавите на загадување на воздухот и се заштитува 
животната средина и здравјето на луѓето. 
Со планираното етажно експлоатирање, согласно рударскиот проект се постигнува состојба 
да косината на етажот е стабилна и безбедна за експлоатација, што произлегува од 
конструкцијата на радиусот на лизгање на завршната етажна косина, како и од геометриската 
карактеристика на лизгање на завршната етажна косина на депонираниот материјал на ТМС. 
За време на одвивање на градежните работи на експлоатација на ТМС, се врши  
континуирана проверка на геометриската стабилност на косината на депонијата и копот на 
експлоатација, за да не дојде до некоја непредвидена состојба, еколошки инцидент, 
оштетување на механизацијата или повреда на работниците. 
Техногената минерална суровина од депонијата на локацијата Баш Колиби ќе се 
транспортира со специјални камиони од типот "KESON" опремени со метална када и церада 
за покривање на товарената ТМС, при што се почитувани европските стандарди за транспорт 
на овој вид на отпад. Со користењето на вака опремените современи камиони се елиминира 
можноста од емисија на прашина или појави на истурање на утоварениот материјал при 
транспортот.  
Утоварените и измерени камиони ќе се движат од локалниот земјен пристапен пат кој е во 
непосредна близина на телото на депонираната ТМС, кој потоа се вклучува на ул. АСНОМ и 
преку раскрсницата по улицата Вардарска, преку мостот на реката Вардар – ќе се вклучат на 
автопатот А1 “ПРИЈАТЕЛСТВО” - Неготино - Демир Капија - Гевгелија - гр. Премин со Грција 
(Богординца).  
Мерењата на празните и натоварени камиони од типот "KESON" за транспорт на ТМС се врши 
со користење на индустриска вага, која ќе биде лоцирана на влезот на оперативниот простор 
на планскиот опфат на експлоатационото тело . 
Фреквенцијата на натоварените камиони е планирана на минимум 2 (два) камиона на час. 
Откако ќе се воспостави целосниот процес на експлоатација со сите потребни попратни 
пратечки содржини (лоцирање на технолошката линија и нејзино функционирање во полн 
капацитет, оформувањето на манипулативниот простор за реализација на транспортните 
активности и.т.н), периодот на експлоатационите активности ќе изнесува 24 (дваесет и 
четири) часа на ден. 
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Одвивањето на работните активности на екпслоатација на техногената минерална суровина 
(ТМС) ќе се одвива во 2 (две) смени, односно: 

• Првата група работи во смена од 07.00-19.00h 
• Втората група работи во 19.00-07.00h и 
• Третата група е слободна.   

Сообраќајниот режим на транспорт и фреквенција на камионите ќе се регулира во соработка 
и под надзор на органот надлежен за безбедност на сообраќајот и на таа основа ќе се 
реализира секојдневна соработка и размена на информации.  
На пристапниот пат и на градилиштето ќе се постави  вертикална и хоризонтална сообраќајна 
сигнализација за безбедно одвивање на транспортот и ќе се воспостави систем на контрола 
за строго придржување и почитување на сообраќајните знаци од страна на возачите на 
камионите. Сообраќајниот режим со поставување на наведената сигнализација ќе се 
реализира во соработка со органот надлежен за безбедност на сообраќајот, кој ќе биде 
вклучен и во контролата на безбедноста на одвивањето на соображајниот режим, согласно 
поставената сигнализација. 
Најстрого ќе се забрани претекнување на товарните возила на пристапниот пат до планскиот 
опфат на експлоатационите активности. 
Градежната механизација и транспортните камиони ќе се снабдуваат со гориво на локацијата 
на компанијата, односно нејзиното седиште, која ќе биде ангажирана како подизведувач за 
реализирање на тие активности и согласно договорот тоа ќе биде нивна обврска.   
Во одредени ситуации, кога тоа ќе ја налага потребата, може да се користи и бензиската 
пумпа, која е на одалеченост од околу 200 метри од локацијата на експлоатационите 
активности. 
Планираната динамика на изведување и завршување на експлоатационите активности на 
ТМС на локацијата Баш Колиби, согласно подготвениот термински план и динамика се 
планира да се реализира за период од околу 48 (четириесет и осум) месеци од 
започнувањето со експлоатационите активности. 
Компанијата која е подизведувач на експлоатацијата на ТМС, располага со стручен тим на 
експерти, кои изработија Елаборат за безбеденост и заштита при работа. За време на 
периодот на експлоатација на ТМС, стручни лица од компанијата ќе бидат континуирано 
присутни на локацијата и ќе бидат во  контакт и ќе ги известуваат во писмена форма 
надлежните органи на Владата на Република Северна Македонија (Центарот за управување 
со кризи и Министерството за животна средина и просторно планирање, Управата за животна 
средина, Државниот Инспекторат за животна средина) за текот на работните активности. 
Ангажираната компанија е одговорна за запазување и спроведување на предвидените мерки 
за заштита и реализирање на пропишаниот начин на ископ согласно рударскиот проект и се 
грижи за безбедноста при одвивањето на технолошкиот процес на експлоатација. Во случај 
на непридржување до пропишаните и утврдени мерки и стандарди согласно Елаборатот за 
безбеденост и заштита при работа, како и доколку би се предизвикала работна несреќа со 
повреда на вработен, одговорноста ја сноси ангажираната компанија за овие цели. 
Компанијата ангажирана за работните активности на експлоатацијата на ТМС за работните 
активности на експлоатацијата на ТМС, на почетокот на работата именува Раководител за 
изведување на работите на експлоатација на ТМС, кој ги исполнува условите за тоа работно 
место, предвидено со член 62 од Законот за минерални суровини ("Службен Весник на РСМ" 
бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016, 
120/2016, 189/2016 и 7/2019). Раководителот ќе биде одговорен за изведување на работите и 
спроведување на сите важечки законски прописи, подзаконските акти, како и за реализација 
на проектните активности поврзани за овој вид на работи, како и за безбедност на 
градилиштето.  
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Од страна на компанијата "КЕПС МОНТ ГРОУП" ДОО Скопје ќе биде делегирано  лице, кое ќе 
соработува со стручните лица на ангажираната компанија во извршувањето на 
експлоатационите активности и реализирање на безбедносните мерки согласно Елаборат за 
безбеденост и заштита при работа.  
За целиот период од реализирање на експлоатационите активности на локацијата ќе биде 
присутно стручно лице од ангажираната компанија, кое учествувало во изработката на 
Елаборатот за безбеденост и заштита при работа, заради воспоставување на целосен режим 
на безбедно одвивање на технолошкиот процес на експлоатација согласно усвоениот 
Елаборат од надлежниот државен орган. 
Раководителот за изведување на работите има обврска да ги запознае со Елаборатот за 
безбедност и заштита при работа работниците, кои ќе бидат ангажирани за време на  
експлоатацијата на ТМС и да организира курсеви за нивно обучување и однесување во 
вонредни и непредвидени ситуации, како и да ги опреми со соодветна заштитна опрема 
согласно позитивните законски прописи.     
Раководителот на градилиштето од ангажираната компанија за таа цел, има обврска за време 
на изведување на работите да води евиденција и ажурно да ја подготвува следната 
документација и тоа: 
■ Дневник на работа; 
■ Евидентирање на присутност на работниците;  
■ Книга за рударски надзор; 
■ Геодетски мерења и 
■ Евиденција на мерење на камионите и транспортирање на ТМС. 
Во случај да при активностите на експлоатација на ТМС, односно при текот на ископот, да 
дојде до евентуално нарушување на стабилноста на работната косина на експлоатационото 
тело, тоа под ИТНО се евидентира од страна на раководителот на градилиштето и се 
превземаат итни мерки за санирање на состојбата, согласно мерките предвидени со 
Елаборатот. При тоа, се известуваат надлежните државни и општински органи за настанатата 
вонредна состојба, како и за мерките кои се преземаат за нејзино санирање. За целиот 
период на траење на експлоатационите активности се воспоставува континуирана соработка 
со надлежните државни и општински институции. 
Градежниот шут кој е одложен на  локацијата на депонијата, како и градежниот шут, кој ќе се 
генерира со процесот на експлоатација на ТМС, ќе се сервисира од страна на ЈКП "Дервен", 
Велес за што е потпишан посебен Договор за негово транспортирање и одлагање на 
општинската депонија за градежен шут. 
Доколку, дојде до појава на евентуално истекување на отпадни моторни масла на локацијата 
на експлоатационото тело ќе се пристапи кон информирање на лиценцирана компанија 
ангажирана за таа цел согласно договор, за итна интервенција од нејзина страна за 
отстранување на истеченото масло. Компанијата е обврзана да лоцира специјални метални 
буриња за интервентно расчистување на контаминираната почва и нејзино отстранување и 
сервисирање согласно позитивните законски прописи утврдени во случаите на вакви 
инцидентни случаи. Лиценцираната компанија ќе реализира обука на работниците на 
планскиот опфат на експлоатационото тело да во случаите на ваков еколошки инцидент 
постапат со покривање со песок на контаминираната почва од излевање на отпадни масла и 
истата ја одложат во специјални метални буриња се до интервенирање и сервисирање на 
одложената контаминирана почва во металните буриња од страна на лиценцираната 
компанија. 
На платото на експлоатационото тело на ТМС најстрого е забрането  паркирање на патнички 
возила и за тоа е поставена соодветна сигнализација. 
Придружните и инфраструктурни објекти при експлоатацијата на ТМС се објекти од 
привремен карактер и тоа: контејнери, еколошки монтажни тоалети, кои ќе бидат 
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сервисирани од лиценциран правен субјект согласно потпишан договор, како и  други 
инфраструктурни објекти во функција на вршење на експлоатационите активности.  
Обезбедувањето со вода за технолошки потреби (прскање на површините за намалување на 
прашината при одвивање на транспортните активности, на оперативниот простор-платото и 
при етажното ископување на ТМС) ќе се врши со PVC цистерна со капацитет до 8м3, која 
редовно ќе се полни со вода од мобилна цистерна. Преку систем на распрскувачи ќе се прска 
со вода долж пристапниот земјен пат, оперативниот простор-платото, као и при етажното 
ископување на ТМС, заради елиминирање на поголеми емисии на прашина.. 
Цистерната за вода ќе се користи за распрскување и во периодот на суви временски-
атмосферски прилики, заради намалување на емисиите на прашина при движење на 
механизацијата и транспортните товарни возила по земјениот пристапен пат кој се наоѓа во 
непосредна близина на депонираната ТМС, оперативниот простор на локацијата, како и при 
етажното ископување на ТМС. 
Вода за пиење на вработените и персоналот се користи пакувана вода во шишиња. 

За потребите на инсталацијата за експлоатација на ТМС, за употребата на целокупната 
опрема и механизација ќе се користи електрична енергија од системот на напојување 
согласно преговорите кои се во тек со ЕВН, а во одредени случаи, заради настанати дефекти 
на мрежата може да се користи современ дизел агрегат со моќност од 32 kW.  
На локацијата каде што ќе се врши експлоатација на ТМС ќе се користи следната помошна 
опрема: 
Цистерна за вода  
Цистерната за вода ќе се користи за распрскување на водена завеса, особено во суви 
временски периоди при експлоатацијата на ТМС, заради намалување на емисиите на 
прашина при движење на механизацијата и транспортните товарни возила по земјениот 
пристапен пат кој се наоѓа во непосредна близина на депонираната ТМС, како и при етажното 
ископување на ТМС. 
При експлоатацијата на ТМС ќе се користи современ возен парк, кој претходно е прикажан, а 
е компатибилен на потребите и составот на ТМС, која ќе се експлоатира. До локацијата на 
депонискиот лагер води набиен земјен  пат, кој се користи и за потребите на капацитетот на 
експлоатација на песок-каменоломот, кој се наоѓа во непосредна близина на планскиот 
опфат, односно на околу 1 (еден) километар над локалитетот на експлоатација на ТМС.  
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Прилог I -1 Тековна состојба од единствениот трговски регистер 
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Прилог I -2 Договор за пренос на концесија на експлоатација на ТМС 
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Прилог I -3 Дозвола за експлоатација 
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Прилог I -4 Решение за издавање на согласност за проектот: Експлоатација на ТМС на 
локалитетот Баш колиби во општина Велес, за потребите на Кепс Монт Гроу ДОО Скопје 
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Прилог I -5 Договор со ЈКП Дервен 
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Прилог I -6 Модел на дисперзијата на емисиите на ПМ10  
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Прилог I -7 Потврда за извршени дозиметриски мерења и мерења за радионуклеидна 
контаминација 
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Прилог I -8 Мислење од МЖСПП од аспект за заштита на води  
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Прилог I -9 Програма за управување на отпад 
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Име на компанијата: ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО 
Скопје  

Сопственост на компанијата: Приватна сопственост 
 

Адреса на локацијата: Локалитет "БАШ КОЛИБИ", КП бр. 10845, 
КО Велес  

Шифра на приоритетна дејност: 71.12 Инженерство и со него поврзано 
техничко советување 
  

ЕМБС: 7220022 
 

ЕДБ: 4080017567282 
 

Индустриски активности кои се предмет 
на разгледување: 

Експлоатација на техногена минерална 
суровина (ТМС) 
 

Број на вработени: 30 вработени (плус под изведувачки 
фирми) 
 

Управител: Кирил Смоквоски 
 

Тел / факс: 075/254-578 
Лице/а за контакт: Кирил Смоквоски 

Љупчо Аврамовски 
e-mail: avram@on.net.mk 
web страница: www.enviroresources.com.mk   

www.euroekopak.mk  
 

 
Име на единицата на локална 
самоуправа: 

Општина  Велес 
Градоначалник на Општината 
 

Адреса: Ул. Панко Брашнар бр. 1 
 

Телефон:  043 232 966 
 

 
 

Име на органот на државна управа: Министерство за животна средина и 
просторно планирање, 
Орган на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина 
 

Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3, Скопје  
Телефон:  02/3 215-503 

http://www.enviroresources.com.mk/
http://www.euroekopak.mk/
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2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 
 
Со Програмата за управување со отпад се планирани активности со цел обезбедување на 
заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, како и одредување на 
основните насоки за управување со видовите на отпад кои се генерираат, подобрување 
на управувањето со отпад и одредување на стимулативни мерки за реализација на 
активностите за избегнување и намалување на количеството на создаден отпад, како и 
негово повторно користење. 
 
Согласно член 19, став 4 од Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РСМ" бр.  
68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 147/2013; 
163/2013; 51/2015; 146/2015; 156/2015; 192/2015; 39/2016 и 63/2016), правниот субјект 
ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје изготвува Програма за управување со отпад и 
истата ја доставува до надлежните органи најдоцна до месец Септември 2019 година, а 
истата согласно законската регулатива се донесува за период за период од 3 (три) години. 
 
Согласно Член 38 од Законот за управување со отпад, правниот субјект ДИПМУ “КЕПС 
МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје е должен да ангажира стручно лице управител со отпад со 
положен стручен испит.  
 
Во работите поврзани со управувањето со отпад, освен стручното лице управител со 
отпад ќе биде вклучена и компанијата "ЕНВИРО РЕСУРСИ" ДОО Скопје, која располага со 
стручни лица, кои имаат Потврда за учество на обука за стручно оспособување за 
управување или постапување со отпад и Уверение за положен стручен испит за вршење 
на работите за управување и/или постапување со отпад, издадено од Министерството за 
животна средина и просторно планирање (Прилог бр. 1: Уверение бр. 07-5033/35 од 
16.01.2012 година за Љупчо Аврамовски). 
За реализација на активностите за управување со пакување и отпад од пакување согласно 
законската регулатива ќе биде вклучен колективниот постапувач за управување со 
пакување и отпад од пакување "ЕУРО-ЕКОПАК" ДОО Скопје, компанија која има 
овластување да управува со отпад од пакувања.  
 
Програмата за управување со отпад е подготвена согласно член 21, став 4 од Законот за 
управување со отпад ("Сл. Весник на РСМ" бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 
143/2008; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 51/2015; 146/2015; 156/2015; 
192/2015; 39/2016 и 63/2016). 
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3. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА 

Одговорно лице 

Изработка на 
Програмата за 
управување со 
отпад 

Идентификација на 
отпад и извештаи за 
создадени количини 
отпад 

Директно 
постапување со 
отпад / селекција 

Управител со отпад* 
Кирил Смоквоски и 
Љупчо Аврамовски* 
 

  

Одговорен за 
управување со 
отпад во “КЕПС 
МОНТ ГРОУП” ДОО 
Скопје 

Кирил Смоквоски и 
Љупчо Аврамовски 

Кирил Смоквоски и 
Љупчо Аврамовски  

 

Одговорна за 
мониторинг 

Правен субјект 
"Енвиро ресурси" 
ДОО Скопје 

Кирил Смоквоски и 
Љупчо Аврамовски   

Вработени   Сите вработени 
 
Во ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје е строго дефинирана линијата на 
управување, што му овозможува на менаџментот во секој момент да има увид во 
извршувањето на поставените задачи, односно да добива брзи и навремени информации 
за постигнатите резултати согласно оваа Програма и законските прописи. 
 
Според сегашната организација на работа во ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје 
управувањето се одвива преку Раководителот на градилиштето надлежен за изведување 
на работите, кој е под непосредна надлежност и контрола на Управителот на правниот 
субјект, Раководителот на оперативниот простор, Инженерот за реализирање на 
рударскиот проект, стручното лице носител на лиценци за имплементација на 
документите од животната средина од правниот субјект "Енвиро ресурси" ДОО Скопје,  
како и ангажираните работници на градилиштето (Прилог бр. 2: Организациона структура-
Органограм). 
  
Експлоатационите активности во планскиот опфат се реализираат со повеќе од 30 
вработени лица, кои ќе бидат ангажирани во разните фази на експлоатација, истите ќе 
бидат  распоредени на повеќе работни места, дефинирани според барањата и планот на 
експлоатација. 
 
Експлоатациониот процес се одвива согласно стандардните оперативни упатства, кои 
даваат гаранција за квалитетно и сигурно извршување на дефинираните работни процеси, 
како и за заштита на животната средина и здравјето на луѓето. 
 
Правниот субјект ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО, од Скопје има подготвено Барање за 
добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола за интегрирано спречување и контрола на 
загадување и е во фаза на добивање на истата, што е од посебно значење за регулирање 
на прашањата поврзани со заштитата на животната средина, посебно во делот на емисии 
во атмосферата, потенцијална контаминација на почвата, површинските води, бучава и 
друго), како и со постапувањето со отпадот од спроведувањето на активностите на 
инсталацијата односно експлоатационите активности на планскиот опфат. 
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4. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД  ВО “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје 
 
4.1. Постојно ниво на создавање на отпад, по видови, количини и извори на 
       создавање и предвидување на видот и количината отпад што се издава во         
       наредната година 
 
Од спроведувањето на активностите што произлегуваат, пред се од основната дејност на 
Операторот, во Инсталацијата во текот на експлоатационите активности се создава 
одредена количина на цврст, течен отпад и евентуално отпадни трансмисиони масла и 
масла за подмачкување, кој според одредбите на Законот за управување со отпад ("Сл. 
весник на РСМ" бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 124/2010; 51/2011; 
123/2012; 147/2013; 163/2013; 51/2015; 146/2015; 156/2015; 192/2015; 39/2016 и 63/2016) 
се дефинира, како неопасен и опасен отпад. 
 
Отпадот, воглавно се создава од активностите на вработените при извршување на 
работните задачи, како и при одвивањето на експлоатационите активности на техногено 
минералната суровина (ТМС) од локацијата Баш Колиби, Велес.  
 
Отпад се создава и во активностите кои ќе се одвиваат во непроизводните или услужни 
објекти, како што се: прирачниот магацин за суровини, контејнери за канцелариски 
простор и соблекувална за потребите на  работниците, кои се составен дел од објектите 
во функција на инсталацијата и експлоатационите активности на техногено минералната 
суровина (ТМС) од локацијата Баш Колиби, Велес, кои се во состав на Операторот. При 
наведените активност ќе се генерира воглавно отпад, кој преставува измешан комунален 
отпад и отпад од пакување (хартија, пластика и сл). 
 
Согласно утврдените оперативни упатства, создадениот отпад се собира и изнесува од 
местото на генерирање, а потоа привремено се одлага во соодветни метални контејнери 
или на определено место (плато) во границите на Инсталацијата, а во зависност од видот 
на отпадот. 
 
Според утврдена динамика или по потреба, отпадот се презема од лиценцирани правни 
субјекти, кои располагаат со соодветни дозволи за постапување со отпадот, а со кои 
ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО Скопје има склучено договори за давање услуги. 
 
Како извори на создавање на отпад се вработените односно работниците, 
администрацијата и помошниот персонал. 
  
Општ приказ на изворите на создавање на отпад, и тоа: 
 
4.1.1. Контејнер за  канцелариски простор за администрацијата;  
4.1.2. Контејнер за потребите на работниците; 
4.1.3. Услужните објекти (магацин за суровини, соблекувални и сл.) и 
4.1.4. Експлоатационото поле на техногената минерална суровина (ТМС). 
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4.1.1.  Контејнер за сместување на администрацијата  
 
Во контејнерот каде се сместени вработени во администрацијата (чуварска служба, 
архива, финансии, сметководство и правна служба), воглавно се создава мешан 
комунален отпад, биоразградлив отпад од храна и цврст отпад од пакување 
хартија/картон и пластика и сл. 
 
Создадениот отпад се селектира и собира во соодветни пластични вреќи и картонски 
кутии (хартија), а потоа се изнесува од објектот-контејнер и се одлага во контејнери 
согласно видот на отпадот. 
 
4.1.2. Услужен објект (магацин за суровини) 
 
Во магацинот за суровини, воглавно се создава отпад од пакување, при приемот на 
репроматеријалите, наменети за производството (отпад од хартија и картон и отпад од 
пластика и сл.), како и мешан комунален отпад од активностите на вработените.  
 
Создадениот отпад се собира и селектира во контејнери, од каде се превзема од 
компании, специјализирани за постапување со отпадот со кои правниот субјект има 
потпишано договори.  
 
4.1.3. Експлоатационо поле на ТМС 
 
При одвивање на експлоатацијата на техногената минерална суровина (ТМС) се создава 
отпад при евентуално истекување на хидрауличко масло од механизацијата или моторно 
масло од товарните возилата при евентуален дефект. Во такви услови работниците ќе 
бидат обучени од лиценцираниот правен субјект да превземат мерки за покривање со 
песок на контаминираната почва и нејзино одлагање во спцијални метални буриња, кои 
ќе ги обезбеди и постави на експлоатационото тело лиценцираниот правен субјект и 
истиот потоа ќе ги сервисира. 
 
Одржувањето на транспортните средства (товарни и патнички возила), се врши исклучиво 
од страна на овластени сервиси, каде се врши и промена на моторното масло од 
возилата, а употребеното масло го превземаат од нив, специјализирани компании кои 
постапуваат со отпадно масло со кои правниот субјект има потпишано договор. 
 
4.2. Постојни и планирани технички, организациони и други мерки за избегнување и за 
намалување на создавањето на отпад и намалување на штетноста на отпадот 
 
Сегашното ниво на техничка опременост, како и организационата поставеност, на 
Операторот му овозможува правилно да постапува со создадениот отпад, при што се 
применуваат следните мерки: 
 

≠ Создадениот отпад се класифицира согласно Листата на отпади; 
≠ Создадениот отпад се селектира; 
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≠ Се утврдуваат карактеристиките на секој вид на отпад; 
≠ Се врши привремено одлагање на отпадот на точно определени места според 

видот и количините на отпад; 
≠ Отпадот го предава на специјализирани компании (собирачи, транспортери и 

преработувачи), кои имаат соодветни дозволи за постапување со отпадот; 
≠ Води евиденција за создадениот отпад, согласно законските прописи-

подзаконските акти и 
≠ Применува најдобри достапни техники во производните процеси. 

 
Секојдневните обврски и надлежности на вработените, кои доаѓаат во контакт со 
создадениот отпад, согласно позитивните законски прописи, се состојат од извршување 
на следните активности: 
 

≠ Активности на мониторинг (што, како, кога и кој); 
≠ Корективни активности; 
≠ Евиденција (записи за извршеното) и 
≠ Верификација на сработеното. 

 
Менаџментот, најголемо внимание посветува на намалување на отпадот, кој се создава 
во текот на одвивање на работните активности и при експлоатација на техногено 
минералната суровина (ТМС).  
 
Воспоставена пракса да отпадот кој привремено се одлага на определени места во 
рамките на Инсталацијата, што е можно побрзо да биде превземен од страна на 
компаниите, кои се специјализирани за постапување со отпадот, со што се намалува 
можноста тој да има штетно влијание на животната средина и на здравјето на луѓето. 
 
Постапувањето со отпадот, Операторот го извршува согласно прифатените стандардни 
постапки, а во рамките на законските прописи, при што точно е дефинирана одговорноста 
на секој поединец во ланецот, од местото на создавање на отпадот, па се до негово 
привремено складирање на определените места и превземање за трајно решавање од 
лиценцираните правни субјекти. 
 
За извршување на предвидените стандардни постапки, се спроведува мониторинг и се 
водат соодветни записници, при што одговорните лица за мониторинг изготвуваат 
извештаии за актуелната состојба. Во случај на некакво одстапување од вообичаената 
состојба, се определуваат мерки за отстранување на таа состојба и враќање во нормална 
состојба. 
 
Во границите на концесионото тело определени се места за привремено складирање на 
секој вид на отпад, согласно прифатените упатства за управување со отпад, при што каде 
што е можно се врши примарна селекција или селекција на отпадот по видови, а потоа 
секој од нив посебно се сервисира од страна на лиценциран правен субјект согласно 
видот на отпадот и потпишаниот Договор. 
 
Определените места за привремено одлагање на создадениот отпад се дефинирани 
според видот на отпад и неговите карактеристики, како и според начинот на подигање од 
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страна на специјализираните компании за постапување со отпад, со цел истото да се 
одвива со што е можно помало влијание на експлоатациониот процес и врз животната 
средина. 
 
 
4.4. Постојни и планирани технички, организациони и други мерки 
       (вклучувајќи и инвестициони зафати) за постапување со отпадот 
       (селектирање, третман, преработка, искористување на енергијата, 
       складирање и отстранување) 
 
Од страна на Операторот ќе се врши  примарна селекција на отпадот, со набавување на 
пластични контејнери од 1,1м3, за селекција на отпад од хартија и картон (контејнери со 
зафатнина од 1,1м3 - плава боја) и отпадот од пластика (контејнери со зафатнина од 1,1м3 
- жолта боја), при што во рамките на Инсталацијата не се применуваат никакви методи за 
негов третман или преработка, ниту за негово искористување за производство на 
енергија, туку истиот се сервисира од лиценциран правен субјект. 
 
Операторот, отпадот од градежен шут, кој што е нелегално одложен на концесионото 
тело, привремено го одлага на отворен простор, означен за таа намена, за да ЈКП 
"Дервен" со кој е потпишан Договор и ќе го одлага на депонијата за градежен шут. 
 
Операторот, располага и со урбана опрема за органски и друг комунален отпад кој нема 
да се селектира, а се сервисира согласно склучениот Договор со ЈКП "Дервен" Велес. 
 
Создадениот отпад се превзема од специјализирани компании за постапување со отпад, 
кои имаат дозвола за постапување со таков вид на отпад, кои отпадот го преработуваат 
или го извезуваат како секундарна суровина. 
 
Во врска со управувањето со отпадот се води целокупна евиденција согласно 
Правилникот за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со 
отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспортот на 
отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни извештаи за постапување со 
отпад ("Сл. весник на РМ" бр. 07/2006). 
 
4.5. Рокови за реализација на одделни барања од програмата за управување со 
       отпад и рокови за реализациии на одделни фази од планот 
 
Согласно планските документи, континуирано се делува на изворите на загадување и 
создавање на отпад, со примена на нови техники, минимизација на отпадот и негова 
евентуална реупотреба. 
 
Освен намалувањето на влијанијата врз животната средина и здравјето на луѓето, 
Операторот планира и подобрување на условите во работната средина. 
 
 
4.6. Мерки за заштита од штетното влијание на отпадот по животната средина, животот                                
и здравјето на луѓето 
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Создадениот отпад од основните активности на Инсталацијата, како и отпадот од 
поврзаните активности, привремено се складира на определени места на планскиот 
опфат, каде се реализираат планските активности, кои се утврдени согласно видот и 
количината на генерираниот отпад, а согласно законската регулативна за таа цел. 
Со тоа ќе се елиминираат негативните влијанија врз животната средина и здравјето на 
луѓето. 
 
Според овие постапки, точно е предвидено, како се постапува со создадениот отпад од 
местото на неговото создавање, па се до местото за негово привремено складирање, при 
што е предвиден начинот на собирање и пакување на создадениот отпад и негово 
транспортирање до местото за привремено складирање, како и обврски на 
лиценцираните оператори, кои се одговорни за правилното управување со отпадот 
согласно склучените Договори. 
 
Привремено складираниот отпад се превзема од правни лица, кои имаат дозволи за 
собирање, транспорт, складирање и рециклирање на отпадот, издадени од страна на 
Министерството за животна средина и просторно планирање, во што е можно покус рок, 
со што се намалува можноста, отпадот да има  штетно влијание на животната средина и 
на  здравјето на луѓето. 
 
Динамиката, односно фреквенцијата на подигање на привремено складираниот отпад 
воглавно зависи од: 
 

≠ Создадената дневна количина на секој од дефинираните видови на отпад;  
≠ Начинот на привремено складирање (контејнери, бетонско плато и сл.);  
≠ Карактеристиките на отпадот (цврст или течен, можност да ферментира или да 

шири непријатна миризба итн.) и  
≠ Големината на предвидениот простор за привремено складирање и др. 

 
Од аспект на личната безбедност, вработените користат заштитни средства, пропишани 
согласно позитивните законски прописи, со што се минимизира евентуалната опасност по 
нивниот живот и здравје. 
 
Операторот има донесено мерки за заштита од штетното влијание на отпадот по 
животната средина, животот и здравјето на луѓето, кои се планираат да се спроведат во 
наредниот период, и тоа: 
 
Поз. Активност Цел Одговорно 

лице 
Временска 

рамка 
1. Обука за одговорно 

лице за управување со 
отпад 

Правилно постапување 
со отпадот и 
спречување на 
загадувањето на 
животната средина 

Управител на 
компанијата и 
Љупчо 
Аврамовски 

Септември 2019 
година 

2. Обука на вработените 
за селекција и 
правилно постапување 
со отпадот. 
Обука на вработените 
за мерките кои треба 

Правилно постапување 
со отпадот и 
спречување на 
загадувањето на 
животната средина 

Љупчо 
Аврамовски  

Август-Октомври 
2019 година 
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да ги превземат при 
еколошки инцидент 
при евентуално 
истекување на 
хидрауличко масло од 
механизацијата или 
моторно масло од 
товарните возилата 
при евентуален 
дефект.  

3. Изработка на постапка 
за управување со 
отпад 

Според барањата на 
стандардот за 
управување со 
квалитет (EN ISO 
9001:2008) и 
стандардот за животна 
средина (ISO 
14000:2004) се 
применуваат постапки 
(упатства) за 
постапување со отпад 

Лиценциран 
правен субјект 
за контрола на 
квалитет и 
животна 
средина 

 

4. Селекција на отпадот Искористување на 
материјали кои можат 
повторно да бидат 
искористени 

Љупчо 
Аврамовски 

 

5. Склучување на 
договори со 
специјализирани 
компании за 
превземање на 
селектиран отпад 

Правилно постапување 
со отпадот и 
спречување на 
загадувањето на 
животната средина 

Љупчо 
Аврамовски 

 

 
 
 
4.7. Воведување на меѓународни системи на животната средина (ISO 14000 и 
       други); 
 
Менаџментот на компанијата се грижи за заштита на животната средина и здравјето на 
луѓето и во целост ги извршува мерките, пропишани со оперативните упатства. 
 
4.8. Планирани активности за едукација за обука на кадарот што управува со 
       отпадот 
 
Со оглед на тоа што активностите на Инсталацијата го опфаќаат период согласно 
концесискиот Договор и експлоатационите активности ќе се изведуваат континуирано во 
временските рамки на концесискиот Договор, односно секојдневно се создава мала 
количина на комунален цврст и органски отпад и се планира и соодветна обука на 
вработените, посебно на лицата кои директно постапуваат со отпадот, која се состои во 
следното: 
 

≠ Селекција на отпадот и 
≠ Постапување со соодветен вид на отпад 

 
4.9. Договори и дозволи за постапување со отпад 
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Операторот е во фаза на  склучување на договори со линценцирани правни субјекти, 
специјализирани за постапување со отпадот, кои имаат соодветни дозволи издадени од 
страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, и тоа: 
 

Ред 
број Правно лице Договор 

(бр/датум) 
Дозвола 

(бр/датум) Купува / Презема Преработува/Одложува 
Преработува 

1. ЈКП ДЕРВЕН 
Велес 
 

 н/п 
Презема Одложува 

2. САЈА21 
Велес 

н/п  
Купува  Продава / 

Преработува 
 
Прилог:  дозволите за вршење на активности за постапување со отпадот. 
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5.0. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Согласно член 19 од Законот за управување со отпад ("Сл. Весник на РСМ" бр. 68/2004; 
71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 
51/2015; 146/2015; 156/2015; 192/2015; 39/2016 и 63/2016),) и прописите кои 
произлегуваат од него, правните и физички лица кои што управуваат со отпад, 
активностите ги реализираат преку Програмата за управување со отпад. 
 
Програмата за управување со отпад е изработена од страна на консултантската компанија 
Енвиро Ресурси ДОО Скопје, која ја превзема обврската за Управител со отпад за 
потребите на Инвеститорот, заедно со Управителот на ДИПМУ “КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО 
Скопје 
 
1. Потпишано од Управителот на правниот 

субјект: 
  
Кирил Смоквоски........................  
  
 

 
 

2. Изработено од консултантската 
компанија "Енвиро Ресурси" ДОО Скопје 
  
Управител: 
ЕмилСтојановски...................... 
 

 

3. Овластени лица за управување со 
отпад: 
 
Кирил Смоквоски............................. 

 

 
         Љупчо Аврамовски.......................... 
 
 
 
 
Прилог бр. 1: Уверение бр. 07-5033/35 од 16.01.2012 година за Љупчо Аврамовски 
 
Прилог бр. 2: Организациона структура-Органограм  
 
Скопје, Мај 2019 
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Прилог I -10 Договор за превземање на отпадни масла 
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