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1 Информации за Инвеститорот  

Инвеститор:  Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа 

и услуги „Кепс Монт Гроуп“ ДОО Скопје 

Адреса:  Ул. Мајаковски бр. 26 

1.000 Скопје Република Северна Македонија 

Контакт телефон: 075 842 506 

Назначено лице за контакт: Бранко Радевски 

E-mail адреса kepsmontgroup@gmail.com   

 

2 Карактеристики на проектот  

Инвеститорот Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги „Кепс Монт Гроуп“ ДОО 

Скопје планира да спроведе “Проект за Експлоатација на техногена минерална суровина 

(ТМС) на локалитет Баш Колиби, Општина Велес со поставување на постројка за 

дополнителни активности на дробење и мелење на ТМС”. Со проектот е опфатена 

постоечката локација и концесија на Друштвото Кепс Монт Гроуп ДОО Скопје на локалитетот 

Баш Колиби (бр.24-4855/12 од 3.12.2018 година) за која Инвеститорот има добиено Б-ИЕД од 

Општина Велес (бр.08-2741 од 2.10.2019) и дополнителната соседна локација за која 

Инвеститорот има поднесено Барање за проширување на концесијата (површината на 

проширувањето на концесијата изнесува 0,004887 km2). Предвидените дополнителни 

активности за дробење и мелење не се вклучени во активностите за кои Кепс Монт Гроуп ДОО 

има добиено Б ИЕД. 

За одредување на потенцијалните влијанија врз животната средина од операциите на ископ, 

сеење, утовар и транспорт на техногена минерална суровина (ТМС) на локалитет Баш 

Колиби, од страна на Друштвото во 2018 година е започната постапка на ОВЖС и издадено е 

Решение за утврдување на потреба од ОВЖС за проектот во 2019 година од МЖСПП. 

Подготвена е Студија за ОВЖС за проектот и добиено е Решение за издавање на согласност 

за проектот „Експлоатација на техногена минерална суровина на локалитет Баш Колиби, 

Општина Велес“ со бр.УП1-11/4-357/2019 од 28.5.2019 од Управата за животна средина. 

Потребата од спроведувањето на дополнителните активности на Друштвото Кепс Монт Гроуп 

Доо произлезе при спроведување на пробните активности на експлоатација на ТМС кога е 

утврдено дека значителни количини од истата се со поголеми димензии и тежина (повеќе од 

2 t) кои не одговараат на фракцијата која е барана од крајните купувачи (0/5 mm) при извоз во 

странство и квалитетот на материјалот поради големиот процент на други примеси (различни 

видови на отпад: градежен, комунален, индустриски, глина, фолија и сл.), што го усложнува 

работењето на инсталацијата. 

Поради тоа, неопходно е на локацијата на инсталацијата да се изврши дробење и мелење на 

ТМС во нова постројка со современ систем во согласност со европските еколошки стандарди 

mailto:kepsmontgroup@gmail.com
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и добивање на готов производ кој ќе се извезува од земјата. Инсталирањето на опремата е 

предвидено за почетокот на 2023 година. Планираната динамика на реализација на 

активностите е во период од 48 месеци од започнувањето со оперативните активности. 

Проектираниот годишен капацитет на сепарација на ТМС е 220.000 t. 

2.1 Категорија на предложениот проект 

Категоријата во која спаѓа предложениот проект, согласно Уредбата за утврдување на 

проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата од процедурата за оцена 

на влијанијата врз животната средина ("Службен Весник на РМ" бр. 74/05, 109/09, 164/12 и 

202/16), е прикажана во следната табела: 

 

Инвеститорот го подготви ова писмо за намера со листата во прилог врз основа на горе 

цитираната Уредба и категоријата на проектот.  

Земајќи во предвид дека за основната дејност е веќе спроведена постапката за оценка на 

влијание врз животна средина и мерките дефинирани во одобрената Студија за ОВЖС се 

спроведуваат, а исто така разгледувајќи ги и карактеристиките на дополнителните активности 

на проектот, локацијата, техничките карактеристики на дополнителната опрема и можните 

негативни влијанија, Инвеститорот смета дека за проектот не е неопходно спроведување на 

постапка за оценка на влијание на проектот врз животната средина во согласност со 

законската регулатива.   

Потенцијалните негативни влијанија во целиот животен век на проектот ќе бидат анализирани 

од страна на Инвеститорот во Елаборат за заштита на животната средина, изработен во 

согласност со законските барања во кој ќе бидат предложени превентивни мерки, мерки за 

ублажување или компензирање. 

2.2 Технички опис на проектот 

2.2.1 Сегашна состојба 

Досегашните активности во инсталацијата на Кепс Монт Гроуп ДОО на локалитетот „Баш 

Колиби“ во Општина Велес согласно добиената Б-ИЕД вклучува ископ, сеење (сепарирање), 

утовар на ТМС во транспортната механизација и нејзин транспорт до крајните купувачи. Со 

наведените активности се реализира и процес на издвојување и отстранување на 

секундарната суровина , која е одложувана на депониското тело од ТМС со што се реализира 

процес на издвојување на отпадот. Мобилниот сепаратор за сеење на ТМС е опремен со 

затворена хауба за елиминирање на емисијата на прашината во текот на одвивање на 

технолошкиот процес на експлоатација. Товарењето на камионите се врши со користење на 

Проект за кој се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на 
влијанието врз животната средина (Генерално определени проекти) согласно 
Прилог II („Службен Весник” на РМ, бр. 74/05, 109/09 и 164/12), точка 2 Експлоатација 
или екстракција на минерални суровини, а) каменоломи, сите видови на 
површински копови и експлоатација или екстракција во тресетишта кои не се 
вклучени во Прилог I. 
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приемен кош на крајот од транспортната трака која како дел од технолошката линија е 

лоцирана позади сепараторот или багерот. 

Ископот на ТМС се врши од врвот кон дното на телото на депонијата, со длабочинско 

напредување од 2m. Ископот се врши со багер, каде потоа се третира на мобилен сепаратор, 

при што се одвојува ТМС од сите други видови на отпад, а потоа ТМС преку транспортни 

ленти и приемен кош се утовара во камионите за транспорт. 

Градежниот шут на локацијата, се одвојува од ТМС и се презема од страна на ЈКП Дервен 

Велес и одложува на општинската депонија за градежен шут. 

Техногената минерална суровина од локацијата „Баш Колиби“ се транспортира со специјални 

камиони од типот "KESON" опремени со метална када и церада за покривање на товарената 

ТМС, при што се почитуваат европските стандарди за транспорт на овој вид на отпад. ТМС се 

извезува надвор од Република Северна Македонија.  

Локацијата на локалитетот „Баш Колиби“ за експлоатација на техногена минерална суровина 

е прикажана на Слика 1. 

 

Слика 1 Сегашна состојба на инсталација за експлоатација на ТМС 

Издадената Б ИЕД е за спроведување на проектот за експлоатација на ТМС на локалитетот 
Баш Колиби за следните операции: 

-   Површинско етапно ископување ТМС со Багер 

- Утовар на ТМС од усипен кош до Примарно и секундарно сеење во вибро сито 

- Одвојување на градежен, индустриски, комунален отпад на примарно вибро сито   

- Товарење на ТМС во камиони 

Локација на 
Инсталацијата за 

експлоатација на ТМС 
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- По потреба третман на ТМС со водена завеса, прскање поради намалување на 
прашината. 

 

2.2.2 Планирана состојба 

Основната концепција за експлоатација на ТМС од локалитетот Баш Колиби се карактеризира 

со дисконтинуирана технологија за површинско откопување со едноставна технолошка шема 

која се состои од ископ на минералната суровина, товарење во приемен бункер од мобилната 

постројка, одвојување на минералната суровина од шутот и припрема на ТМС за извоз и 

транспорт до крајните потрошувачи. 

Во целокупниот процес ќе се врши одвојување на минералната суровина од шутот настанат 

на дивата депонија и складирање на ТМС во силос во потребната фракција (0/5mm). 

Шутот кој ќе се одвои од сепараторот ќе се презема од ЈКП Дервен и одложува на градската 

депонија за градежен шут. 

Врз основа на пресметаните количини на експлоатациони резерви на минералната суровина 

во ограничениот дел на лежиштето, планираниот годишен капацитет и временскиот период 

на површинска експлоатација изнесува 6,8 години односно 220.000 t/годишно. Дневното 

производство на површинскиот коп е пресметано на 666,7 t/ден во 330 работни денови во 

една календарска година и работа во 3 смени по 8 часа. 

Технолошкиот процес на експлоатација на ТМС од локалитетот Баш Колиби ги опфаќа 

следните фази: 

 

Површинско етажно ископување на ТМС 

Товарење со багер на ископаната ТМС во усипен кош за 
примарна сепарација со вибро сито 

Транспорт на ТМС со транспортна трака од усипен кош до 
сепарација со вибро сито

Транспорт на ТМС со транспортна трака од сепарација со 
вибро сито до усипен кош со дробилица

Дробилица за дробење на ТМС 

Транспорт на ТМС од дробилица до млин

Млинови за иситнување на издробена ТМС

Транспорт на ТМС од дробилица до млин

Млинови за иситнување на издробена ТМС

Транспорт од млиновите до магнетен воден сепаратор

Раздвојување на магнетна фракција од немагнетна 
фракција на ТМС со помош на воден магнетен сепаратор

Транспорт од магнетен воден сепаратор до силос за 
класификација на немагнетна фракција

Силос за класификација на неметална фракција

Базен за рециркулирање на вода која се користи за 
процес на магнетна сепарација
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За време на процесот на експлоатација, а со цел намалување/отстранување на прашината, 

во технолошката линија е инсталиран систем за сузбивање на прашината со вода. 

Шематски приказ на технолошкиот процес е даден на Слика 2. 

Ископ на ТМС

Вибро сито 

Магнетен воден 
сепаратор 

Усипен кош

Млин 

Два магнетни 
водни сепаратори 

Спирален 
класификатор 

Усипен кош

Ударна 
дробилка 

Иситнет материјал

Силос за магнетна 
фракција

Базен со 
техничка вода 

магнетна фракција

Силос за 
немагнетна 

фракција

магнетна фракција

немагнетна фракција

Склад за магнетна 
фракција

Шејкинг маса 

Усипен кошКрупен материјал

Градежен шут

Спирален 
класификатор 

Када 

Мал сепаратор

Спирален мешач 

 

Слика 2 Технолошки процес на експлоатација на ТМС со постројка за дополнителни активности на дробење 
и мелење 

Експлоатацијата започнува со откопување на ТМС со помош на хидруличен багер „Caterpillar 

318D“. Ископот ќе се одвива со длабинско напредување од 2 метри односно во 4 фази од по 

2 метри дисконтинуирано површинско откопување односно етажно откопување.  
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Ископаниот материјал се одвојува во приемниот бункер (усипен кош) за ТМС на кој има 

решетка од каде се одделува градежниот шут на горната решетка од ситото. ТМС се носи 

преку транспортна трака и поминува низ вибро сито под кое е поставен магнетен воден 

сепаратор. Од овде, покрупните парчиња се носат на дробење за да се иситни материјалот 

до димензии -20+0 и со помош на лентовиден транспортер да се однесе до ситото за 

сепарирање. Магнетната фракција преку лагер се складира во склад за магнетна фракција, 

додека немагнетната преку транспортер оди во када и друг спирален класификатор, шејкинг 

маса и крај во мал сепаратор и во силос за немагнетна фракција како финален производ. 

Од вториот усипен кош магнетната фракција со димензии -20+5 преку транспортна трака се 

носи до млинот на мелење каде се добива квалитетен и сепариран материјал. Во мелницата 

материјалите паѓаат од бункерот до ротирачкиот ротор  и се врши мелење. Сомелениот 

материјал се носи до спирален мешач од каде оди во 2 магнетни сепаратори, а потоа во 

спирален класификатор. Материјалот со големина -5+0 се складира во силос за магнетна 

фракција како финален производ. Од силосот се врши припрема на суровината и се товари 

со камиони кипери со носивост од 20 m3 и се испорачува до крајните купувачи.  

Графички приказ на опремата за експлоатација на ТМС со дополнителните активности на 

дробење и мелење во рамки на инсталацијата на Кепс Монт Гроуп ДОО е прикажана на Слика 

3. 

 

Слика 3 Графички приказ на опремата за експлоатација на ТМС со дополнителните активности на дробење 
и мелење 
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Помошни процеси 

Во рамките на инсталацијата за експлоатација на ТМС со постројка за дополнителни 

активности на дробење и мелење, ќе се искористи постоечкиот бетонски базен за складирање 

на технолошка вода за процесот. Оваа вода ќе се користи за сузбивање на прашината која 

настанува во процесот на мелење преку водните магнетни сепаратори. Водата ќе  

рециркулира постојано во затворен систем што значи дека значително ќе се намалат 

потребите за дополнување со свежа вода за процесот. Исталожениот фин материјал во 

базенот за технолошка вода, ќе се собере и повторно ќе се искористи во процесот.  

Со цел задоволување на потребите од електрична енергија на инсталацијата за 

експлоатација на ТМС по инсталирањето на постројката со дополнителните активности 

инсталацијата дополнително ќе постави и сопствен агрегат на дизел гориво од 1 MW, бидејќи 

постојната мрежа не ги задоволува комплетно потребите за функционирање на 

инсталацијата. Очекувана е потрошувачка од 5 тони дизел гориво неделно. 

За реализирање на годишниот планиран капацитет на локалитет „Баш Колиби“ од 220.000 t 

потребни се следните машини прикажани во Табела 1. 

Табела 1 Листа на машини кои се дел од проектот за вршење дополнителни активности  

Опрема 
Потребен 
бр. 

Булдожер 1 

Багер 2 

Виљушкар 1 

Камиони товарни тросовинац 2 

Мобилен сепаратор 
3 

Усипен кош 6 

Транспортни траки 12 

Камиони товарни  15 

Товарна лопата 3 

Дробилица 2 

Млин 2 

Магнетен воден сепаратор 6 

Силос со спирален 
класификатор 

2 

Базен  1 

Циклон  2 

 

За време на експлоатацијата на техногената минерална суровина ќе се користи постојниот 

пристапен пат. 

Придружните објекти ќе се изградат на плато на кота 244 каде е предвидено да се постави 

еден монтажен објект – контејнер поделен на четири дела: прирачен магацин, канцеларија, 

гардероба и трпезарија. Предвидено е поставување и на мобилни тоалети на локацијата. 
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2.3 Предвидени ресурси за користење и информации за алтернативите што се 
земени во предвид 

2.3.1 Предвидени ресурси за користење 

Како главни ресурси кои ќе се користат во рамки на проектните активности: градежна 

механизација за ископување на ТМС; моторни горива (дизел) и моторни масла (за работа на 

градежната механизација, за работа на агрегати); електрична енергија за потребите на 

инсталацијата за сепарација, дробење, мелење, класификација на ТМС и за целокупната 

опрема, како и за осветлување на локацијата и сл.); вода за технолошки потреби (процес на 

мелење и магнетна сепарација) како и прскање на површините за намалување на прашината 

при транспорт и при етажно ископување на ТМС; и др. 

Целата опрема, материјали потребни за реализација на проектните активности, ќе бидат 

обезбедени пред отпочнувањето со активностите на инсталирање на новата опрема и 

оперативната фаза. Квалитетот на материјалите ќе биде во согласност со националните 

стандарди и регулативи.  

2.3.2 Разгледувани алтернативи 

При подготовка на Студијата за ОВЖС за проектот за експлоатација на ТМС на локалитетот 

Баш Колиби во Општина Велес (тех. Бр. 40-03/2019 година), разгледувани се нулта 

алтернатива и избраната алтернатива.  

Неспроведувањето на проектот за експлоатација на ТМС од депонијата на локалитетот Баш 

Колиби во Општина Велес ќе значи, не искористување на ТМС, нерешавање на проблемот на 

повеќегодишното постоење на депонијата на ТМС која претставува извор на потенцијално 

загадување на животната средина во градот Велес и неговата околина, стагнирање на 

економскиот и социјален развој на општината, негативни импликации на демографските 

состојби, како и понатамошно деградирање на животната средина и здравјето на луѓето. 

При дизајнирањето на проектната документација се имаше во предвид изборот на 

најприфатлива техничко-технолошка метода на елиминирање на депонијата на ТМС преку 

нејзина експлоатација и при тоа се имаа во предвид повеќе критериуми, во однос на ископот, 

сеењето, складирањето и утоварот на ТМС во транспортната механизација и нејзиниот 

транспорт, со цел да се намалат или елиминираат потенцијалните негативни влијанија врз 

животната средина, како и да се реализира сообраќаен режим на транспорт, кој ќе обезбеди 

непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, со цел да не се наруши состојбата на 

постојната патна и друга комунална инфраструктура и на животната средина. 

Воведувањето на дополнителните активности на дробење и мелење со примена на 

современа технологија се наметна како потреба за продолжување со експлоатацијата на ТМС 

на локалитетот Баш Колиби во Велес и извоз на истата надвор од територијата на Република 

Северна Македонија согласно Договорот за концесија на Кепс Монт Гроуп ДОО.  

2.4 Информации за мерките за намалување на негативните влијанија 

Краток преглед на информации за мерките за намалување на негативните влијанија од 

проектните активности врз медиумите на животната средина, се дадени подолу, во поглавје 

6. Сите предложени мерки за ублажување за секоја од фазите на проектот, ќе бидат детално 

разработени во Елаборатот за животна средина за “Проект за Експлоатација на техногена 
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минерална суровина (ТМС) на локалитет Баш Колиби, Општина Велес со поставување на 

постројка за дополнителни активности на дробење и мелење на ТМС”. 

Од реализацијата на проектот се очекува да се отстрани повеќегодишната депонија на ТМС 

во непосредна близина на МХК Злетово – Топилница Велес, со што ќе се подобри состојбата 

со квалитетот на животната средина и здравјето на населението. 

2.5 Други согласности потребни за проектот 

Друштвото Кепс Монт Гроуп Доо Скопје е во постапка за проширување на концесијата за 

експлоатација на ТМС за локацијата каде ќе биде поставена постројката за дробење и 

мелење на ТМС со придружната опрема (површината на проширувањето на концесијата 

изнесува 0,004887 km2 прикажана на Слика 6). Подготвен е Дополнителен Рударски проект во 

кој се опфатени дополнителните активности (мај 2022) и ажуриран План за управување со 

отпад од мај 2022 по што е издадена Дозвола за изведување на рударски работи според 

дополнителен рударски проект. 

3 Локација на проектот 

3.1 Општина во која се наоѓа проектот 

Проектната локација предвидена за изградба на постројка за дополнителни активности на 

дробење и мелење на ТМС во рамките на инсталација на Кепс Монт Гроуп ДОО се наоѓа на 

локалитетот Баш Колиби во Општина Велес. 

3.2 Микро и макролокација на проектот 

Општина Велес е лоцирана во централниот дел на Република Северна Македонија. 

Општината опфаќа површина од 427,45 km2. Во близина на инсталацијата се наоѓаат 

следните населени места: Градот Велес, Башино Село и Раштани. На Слика 4 е преставена 

макролокација на проектната локација. 
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Слика 4 Макролокација на предметниот опфат 

Проектната локација каде се врши експлоатација на техногена минерална суровина (ТМС) на 

локалитет Баш Колиби и локацијата каде ќе се постави постројка за дополнителните 

активности на дробење и мелење на ТМС се наоѓа во Општина Велес. Вкупната површина на 

концесискиот простор согласно Договорот за концесија изнесува 0,0151089 km2.  

Постројката за дополнителни активности на дробење и мелење на ТМС ќе се постави веднаш 

до постоечката инсталација на Кепс Монт Гроуп ДОО во Општина Велес на локалитетот Баш 

колиби на околу 2 km северно од градот Велес и на околу 300 m западно од реката Вардар.  

Во моментот Инвеститорот е во постапка за проширување на концесијата за делот каде ќе 

биде инсталирана дополнителната опрема за дробење и мелење на ТМС. Површината на 

проширувањето на концесијата изнесува 0,004887 km2. 

Границите на експлоатационото поле за лежиштето Баш Колиби се дефинирани со точките 

претставени во Табела 2 

Табела 2 Гранични точки на експлоатационо поле 

Граница Од-До Точка Координати 

X Y 

Северна Е1-Е2 Е1 4 621 678 7 563 168 
Североисточна Е2-Е3 Е2 4 621 702 7 563 248 

Источна Е3-Е4 Е3 4 621 674 7 563 304 

Источна Е4-Е5 Е4 4 621 651 7 563 327 

Југоисточна Е5-Е6 Е5 4 621 581 7 563 336 

Јужна Е6-Е7 Е6 4 621 542 7 563316 

Југозападна Е7-Е8 Е7 4 621 545 7 563 290 

Западна Е8-Е9 Е8 4 621 574 7 563 264 
Западна Е9-Е1 Е9 4 621 654 7 563 177 

На Слика 5 е прикажана микролокацијата на инсталацијата каде е предвидено поставување 

на постројка за дополнителни активности на дробење и мелење на ТМС во рамките на Кепс 

Монт Гроуп ДОО.  
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Слика 5 Микролокација на предметниот опфат 

Границата на поднесеното Барање за проширување на концесионото поле е претставена на 
следната карта, како и координатите на проширувањето: 
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T X Y 

1 7563306 4621543 

2 7563325 4621503 

3 7563315 4621493 

4 7563311 4621484 

5 7563312 4621465 

6 7563315 4621448 

7 7563319 4621432 

8 7563392 4621422 

9 7563389 4621469 

10 7563391 4621469 

11 7563391 4621473 

12 7563387 4621473 

13 7563369 4621479 

14 7563357 4621478 

15 7563344 4621474 

16 7563344 4621501 

17 7563341 4621503 

18 7563335 4621503 

19 7563316 4621542 

Слика 6 Топографска карта на просторот за проширување на концесијата за експлоатација на ТМС со 
координати на проширувањето 

3.3 Фотографии од проектната локација 

Подрачјето на инсталацијата за експлоатација на ТМС како и локацијата на која ќе се 

инсталира постројката за дополнителните активности на дробење и мелење на компанијата 

Кепс Монт Гроуп Доо се наоѓа на локалитетот Баш Колиби во Општина Велес, во близина на 

поранешната МХК Злетово - Топилница за олово и цинк во Велес.  Постројката ќе се снабдува 

со технолошка вода од водоводниот систем на ЈКП Дервен која ќе се користи за сузбивање 

на прашината во процесот на сепарација на ТМС. Технолошката вода ќе се складира во 

постоечкиот базен на самата локација, откако истиот ќе се реновира. Со електрична енергија 

ќе се снабдува од постоечката мрежа на ЕВН, а дел од сопствен дизел агрегат од 1 MW.  

На проектната локација нема канализациона мрежа и затоа планирано е поставување на 

мобилни тоалети за потребите на работниците. 

Фотографии кои ги опишуваат карактеристиките на проектната локација се дадени на Слика 

12.     
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Фотографии од теренска посета на 24.1.2023 

Слика 7 Приказ на состојбата на проектната локација  
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3.4 Природни и антрополошки карактеристики на проектната локација 

3.4.1 Социо - економски карактеристики  

Општина Велес 

Согласно податоците од извршениот попис во 2021 година, во Општина Велес живеат 48.463 

жители. Во општина Велес, според изјаснувањето за националната припадност, живеат: 

Македонци (36.825), Албанци (2.736), Бошњаци (1.825), Турци (1.037), Роми (507), Власи (270), 

Срби (267).  

3.4.2 Климатски карактеристики 

Општина Велес се наоѓа во област со променлива умерена континентална клима. Во однос 

на температурата и врнежите, Вардарската долина ја промени медитеранската клима, додека 

високите планини имаат планинска клима. 

Просечната температура на воздухот во регионот е 13,4 °C, со вертикален температурен 

градиент од 0,7 °C на 100 m. 

Најтопол месец е јули со просечна температура од 24°C, додека најстуден месец во годината 

е месецот јануари со просечна температура од околу 1,7°C.Севкупните анализи на 

метеоролошките и климатските карактеристики на проектното подрачје биле обработени и 

презентирани во Хидролошката студија за реката Тополка за периодот до 1997 година, 

изработена од управата за хидрометеоролошки работи. 

Просечните повеќегодишни суми на врнежи за периодот од 1950 до 1995 година за 

дождовната станица во Велес е дадена во следната табела.: 

Месец  X XI XII I I III IV V VI VII VIII IX Sum 

Велес 41 52 37 30 34 38 37 50 41 33 25 28 446 

Слика 8 ја прикажува распределбата на бројот на сончеви, делумно облачни, облачни и 

врнежливи денови месечно. Деновите со помалку од 20% облачност се сметаат за сончеви, 

со 20-80% облачност како променливо облачно и со повеќе од 80% облачно. 

 

Извор: Симулирани историски податоци за климата и времето за Велес - meteoblue 

 Слика 8 Облачни, сончеви и врнежливи денови во Општината Велес 

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/veles_north-macedonia_785058


 

18 

 

Најзначајни ветрови во регионот се северозападните, NW = 242 ‰ и SW = 114 ‰ но сепак 

најзастапени се моментите без ветер со 368 ‰. 

Во регионот е претежно ведро и тивко со повремени продори од северозападен и југозападен 

правец со просечна брзина од околу 1,8 м/сек. 

Насока N NE E SE S SW W NW C 

Фреквенциј

а ‰ 100 26 3 81 43 114 19 242 368 

Брзина m/s 1,8 1,4 1,7 2,0 2,0 1,0 0,4 1,8  

Извор: Водостопански систем Лисиче, Предфизибилити студија за снабдување со вода за 

наводнување 

Ветровите од другите правци се јавуваат со значително помала зачестеност. Ружа на ветрови 

за Општина Велес е преставена на Слика 9. 

 

Извор: Симулирани историски податоци за климата и времето за Велес - meteoblue 

Слика 9 Ружа на ветрови за Општина Велес 

3.4.3 Сеизмолошки карактеристики 

Општина Велес припаѓа на Српско – Македонскиот масив и Вардарска зона. Во регионот на 
Општина Велес ретка е појавата на катастрофални земјотреси кои може да достигнат 
епицентрален интензитет до Х степени согласно макро сеизмичката скала – 64 и со големина 
до 7.8 (најголемиот интензитет регистриран досега на Балканскиот Полуостров). Земјотресите 
во овој регион не се со големи длабочини (h≤60 km), од кои најголемиот дел од нив имаат 
хипоцентри до 40 km. 

3.4.4 Хидролошки карактеристики 

Хидрографската мрежа во Општина Велес се состои од реката Вардар, и нејзините притоки 

Бабуна и Тополка. Вардар извира во подножјето на Шар Планина со вкупна должина од 388 

km додека 300,7 km се наоѓаат во РСМ.  

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/veles_north-macedonia_785058
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Сливното подрачје на реката Вардар е најголемо во Републиката и опфаќа 80 % од 

територијата (околу 20.500 km2). Вардар тече низ пет котлини и четири клисури: Полошка 

Котлина (63,5 m), Дервенска Клисура (21,5 m), Скопска Котлина (51 m), Таорска Клисура (31 

m), Велешка Котлина (7,5 m), Велешка Клисура (22 m), Тиквешка Котлина (55 m), 

Демиркаписка Клисура (19,5 m) и Валандовско – Гевгелиска Котлина (30 m). Вегетацијата во 

рипариската зона е природна. 

Општина Велес целосно припаѓа на сливот на реката Велес, која поминува низ нејзиниот 

централен дел и ги прибира сите помали речни текови од нејзината територија. 

 

Слика 10  Карта на речни сливови во Република Северна Македонија 

Притоки на река Вардар кои се дел од хидрографската мрежа во Општината се реките Пчиња, 

Тополка и Бабуна. На Слика 10 е претставена Карта на речни сливови во Република Северна 

Македонија. 

3.4.5 Геолошки карактеристики 

Теренот во општина Велес е со сложена геолошка градба, која е резултат на хетерогениот 
литолошки состав и тектонскиот склоп. Изграден е од комплекс на прекамбриски и комплекс 
на рифеј камбриски метаморфни карпи, палеозојски метаморфни и магматски карпи, 
мезозојски магматски и седиментни карпи, комплекс на терциерни и квартерни седиментни 
карпи и вулканити. Комплексот на прекамбријски метаморфни и магматски карпи е претставен 
со мусковит – биотитски гнајсеви, окцести амигдалоидни гнајсеви, микашисти и сосема ретко 
мермери. 

Комплексот Рифеј камбриски метаморфни карпи е претставен со амфиболски стени, со 
вложени микашисти и графитомикашисти и мермери. Грандиоритите се јавуваат во вид на 
поголеми и помали интрузии втиснати во гнајсевите. Во комплексот на палеозојски 
метаморфни и магматски карпи застапени се две зони. Едната се наоѓа на рабниот а втората 
на внатрешниот дел од Вардарската зона. Првата зона претставена со амфиболски шкрилци, 
албитизирани филитомикашисти, палеориолити, мермери, кварцити и филити. Втората зона 
е составена од амфиболити, зелени шкрилци, мермери, кварцити биотитски и кварц – 
серицитски шкрилци. Во комплексот на мезозојските седименти и магматски карпи се 
застапени тријас, Јура и креда. 
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Слика 11 Геолошка карта на Велешки регион 

3.4.6 Зонирање или намена за употреба на земјиштето 

Проектната локација се карактеризира со: ненаведувано обработливо земјиште кое се 

простира на голема површина. На Слика 12 е дадена намената на земјиштето на проектната 

локација, согласно CORINE номенклатурата за земјина покривка. 

 

 

Слика 12 Намена на земјиште на проектната локација согласно номенклатурата на CORINE 

3.4.7 Карактеристики на заштитени подрачја и чувствителни области 

Во ова под-поглавје ќе бидат претставени карактеристиките на заштитени подрачја и 
чувствителни области релевантни за проектната локација, во однос на аспект на 
биодиверзитет. 

Флора и Фауна 

Од флората и фауната во пошироката околина се среќаваат: 

- Појаси со тополи 
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Појасите со тополи во проучуваната област се развиваат покрај реката Вардар. Подлогата 
редовно се поплавува во текот на годината. Постои само едно мало петно кое го претставува 
остатокот од тополова шума (помеѓу Башино Село и Велес). Овој шумски тип му припаѓа на 
асоцијацијата Populetum albae-nigrae. Во тревестиот слој најкарактеристични се видовите: Poa 
trivialis, Poa palustris, Carex vulpina, Polygonum lapatifolium, Polygonum hidropiper. 

- Платанови појаси 

Овој биотоп е азонално дистрибуиран, бидејќи растителната заедница која го дефинира овој 
биотоп (Ass. Juglando-Platanetum orientalis Em et Dzhekov 1961) се развива по должина на 
реките и потоците на височина до 500 m н.в. на песочни, чакалести или каменливи почви. 
Месторастот е најчесто привремено поплавен во текот на дождовниот период.  

- Брдски пасишта 

Брдските пасишта во РСМ се полу-природни живеалишта бидејќи имаат секундарно потекло. 
Доминантна заедница е Helianthemo-Euphorbietum thessalae. Најчести видови на цицачи кои 
се среќаваат во ова живеалиште се: Talpa europea, Microtus guentheri, Apodemus sylvaticus, 
Mus macedonicus, Lepus europeus. 

- Водни екосистеми 

Водните екосистеми се важни природни елементи како од економски аспект, така и од аспект 
на животна средина. Во пошироката околина на проектниот опфат може да се најдат два типа 
на водени тела: постојани потоци/реки и привремени текови. 

- Заштитени подрачја 

Значајно подрачје за растенија (ЗПР) 

Во пошироката околина на проектната локација постојат две посебни ЗПР опфатени со ова 
Емералд подрачје – ЗПР Бабуна и ЗПР Тополка. 

Значајно подрачје за птици (ЗПП) 

Постои едно Значајно подрачје за птици (ЗПП) – Тополка – Бабуна – Брегалница кое е на 
поголема оддалеченост од проектната локација.  

Емералд подрачја 

Емералд подрачјето Бабуна – Тополка е лоцирано во централниот дел на Република Северна 
Македонија, во средниот тек на реката Вардар (јужно од градот Велес). 

 



 

 

 

Слика 13 Мапи на заштитени подрачја во пошироката околина на локацијата за експлоатација на ТМС со постројка за дополнителни активности на дробење и 
мелење на ТМС



3.4.8 Природно и културно наследство  

Локацијата на која се предвидува поставувањето на постројката со дополнителните 

активности на  дробење и мелење на ТМС се наоѓа во индустриска зона. Во нејзината 

околина, како и на самата локација, не се евидентирани споменици на културата, односно 

културно наследство. 

4 Потенцијални влијанија 

Реализацијата на проектот за експлоатација на ТМС преку инсталирање на современа 
технолошка опрема и употреба на механизација за ископ, селекција, дробење и мелење на 
ТМС е во функција на расчистување на долгогодишно деградирано земјиште и негова 
рекултивација.  

Во ова поглавје ќе се направи осврт на прелиминарната проценка на потенцијални влијанија 

од имплементацијата на проектот за поставување на постројка за дополнителните активности 

на дробење и мелење на ТМС.   

Потенцијалните влијанија кои ќе се појават како резултат на  имплементацијата на “Проект за 

Експлоатација на техногена минерална суровина (ТМС) на локалитет Баш Колиби, Општина 

Велес со поставување на постројка за дополнителни активности на дробење и мелење на 

ТМС”, се анализирани за секој медиум посебно во следните проектни фази: проектирање и 

инсталирање на дополнителна опрема за дробење и мелење, оперативна фаза и фаза на 

престанок со работа и демонтажа. Главните проектни активности, потенцијалните влијанија и 

ризиците што можат да произлезат од нивното спроведување, се прикажани во Табела 3. 

Фаза на проектирање и инсталирање на опремата 

Фазата на проектирање ја опфаќа подготовката на целокупната техничка документација за 

проектните активности, обезбедување на потребните согласности/дозволи/одобренија од 

надлежните институции и како и набавка и инсталирање на потребната опрема и 

механизација за дополнителните активности на дробење и мелење на ТМС.   

Оваа фаза е временски краткотрајна и се очекуваат следните потенцијални влијанија врз 

медиумите на животната средина: емисии на прашина и издувни гасови во амбиентниот 

воздух од возилата со кои ќе се транспортираат различните делови од опремата и 

механизацијата и опремата која ќе се користи при нивна инсталација на локацијата; зголемена 

бучава и вибрации од опремата и механизацијата; создавање на различни фракции на отпад; 

потенцијални инцидентни истекувања на масти и масла при ракување со механизацијата и 

генерирање на санитарни отпадни води од работниците кои ќе работат на локацијата при 

инсталација на опремата. 

Овие потенцијални негативни влијанија врз животната средина, ќе бидат краткорочни, 

времени и локални, со мал интензитет кои ќе се ублажат со примена на соодветни мерки 

за минимизирање односно ублажување на влијанијата. 

Оперативна фаза 

Оперативната фаза на проектот ја опфаќа експлоатацијата на ТМС на локалитетот Баш 

Колиби со функционирањето на постројката за дополнителните активности на дробење и 

мелење, а како потенцијални влијанија во оваа фаза се очекуваат: емисии на прашина при 

ископот на ТМС и емисии во амбиентниот воздух од дизел агрегатот кој ќе се користи за 

обезбедување на енергија за непречено функционирање на инсталираната опрема, емисии 

на отпадни санитарни води од работниците; потенцијални инцидентни истекувања на масти и 
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масла при ракување со механизацијата; бучава и вибрации од функционирањето на опремата 

и механизацијата.  

Овие потенцијални негативни влијанија врз животната средина, ќе бидат среднорочни, 

времени и локални, со среден интензитет кои ќе се ублажат со примена на соодветни 

мерки за ублажување. 

Фаза на престанок со работа 

Во оваа фаза се очекува да се генерира отпад како резултат на демонтажа на 

инфраструктурата и опремата, емисии во воздух од механизацијата која ќе ги извршува овие 

активности, потенцијални влијанија врз почва, и бучава и вибрации во животната средина. 

Овие потенцијални негативни влијанија врз животната средина, ќе бидат како во фазата 

на инсталирање на опремата, односно краткорочни, времени и локални, со мал 

интензитет кои ќе се ублажат со примена на соодветни мерки за минимизирање односно 

ублажување на влијанијата. 

Табела 3 Главни проектни активности и потенцијални влијанија и ризици во секоја од фазите на проектот 

Главни проектни активности 

Фаза на проектирање и 
инсталирање на опремата 

Оперативна фаза Фаза на престанок со 
работа и демонтажа 

на опрема 

 Подготовка на техничка 
документација за проектот; 

 Оценка на влијанијата на 
проектот врз животната 
средина. 

 Обезбедување на 
потребните дозволи, 
одобренија, решенија и 
согласности за 
проширување на 
концесијата и инсталирање 
на постројката за 
дополнителните активности. 

 Расчистување и оградување 
на локацијата 

 Подготовка на локацијата за 
инсталирање на дизел 
агрегатот со придружната 
опрема 

 Рехабилитација на 
постоечкиот базен за 
технолошка вода 

 Инсталирање на опремата 
за експлоатација на ТМС со 
поставување на постројката 
за дополнителните 
активности на дробење и 
мелење  

 Површинко етажно ископување на ТМС со 
багер; 

 Товарење на ископаната ТМС во усипен кош 
за примарна сепарација 

 Транспорт на ТМС со транспортна лента од 
усипен кош до примарна сепарација 

 Транспорт на ТМС од примарна сепарација до 
дробилица 

 Дробење на ТМС 

 Транспорт на ТМС од дробилка до млин 

 Мелење на издробената ТМС 

 Транспорт од мелница до магнетен воден 
сепаратор 

 Раздвојување на магнетна од немагнетна 
фракција на ТМС во воден магнетен сепаратор 

 Користење на технолошка вода од базен за 
рециркулирање на вода за процес на магнетна 
сепарација 

 Транспорт до силос за класификација на 
немагнетна фракција 

 Редовно одржување и сервисирање на 
инсталираната опрема; 

 Привремено складирање на создадениот 
отпад при експлоатација на ТМС и 
разделување  на градежен шут, фолија и друг 
индустриски отпад од ТМС се до преземање 
од ЈКП Дервен. 

 Чистење на 
опремата; 

 Демонтажа на 
опрема; 

 Транспорт на 
демонтиран 
материјал и 
опрема; 

 Расчистување на 
локацијата и 
подготовка за 
ремедијација 
согласно 
претходно 
подготвен и 
одобрен од 
надлежен орган 
План за 
ремедијација. 

 Ремедијација и 
засадување на 
локацијата 
согласно планот. 

Можни влијанија и ризици 
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Главни проектни активности 

Фаза на проектирање и 
инсталирање на опремата 

Оперативна фаза Фаза на престанок со 
работа и демонтажа 

на опрема 

 Емисии на прашина во 
воздухот и гасови од 
согорување на горива (CO, 
CO2, SO2 и NOx) ; 

 Зголемена бучава од 
работата на механизацијата 
за инсталација на опремата; 

 Создавање на различни 
фракции на отпад; 

 Потенцијални истекувања на 
масти, масла или гориво од 
механизацијата 

 Генерирање на санитарни 
отпадни води 

 Потенцијални емисии на прашина при 
ископување и товарење на ТМС; 

 Емисии на прашина во воздухот и гасови од 
согорување на дизел гориво (CO, CO2, SO2 и 
NOx); 

 Времено складирање на отпадот создаден при 
разделување на градежен шут, најлон и друг 
индустриски отпад од ТМС; 

 Потенцијални емисии на масти и масла од 
опремата во случај на инцидентно истекување 
од опремата за сервисирање. 

 Генерирање на санитарни отпадни води од 
вработените 
 

 Квалитет на 
воздухот при 
активности на 
демонтажа на 
опремата и 
подготовка на 
локацијата за 
ремедијација; 

 Зголемено ниво 
на бучава и 
вибрации; 

 Создавање на 
различни фракции 
на отпад; 
 

Подолу, ќе бидат претставени потенцијалните влијанија врз животната средина за секој 

медиум. 

4.1 Воздух 

4.1.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата 

Главен извор на емисии во воздухот (прашина и гасови од согорување на горива) во фаза на 

расчистување на локацијата се очекува да биде градежната механизација (булдожери, багери 

и сл), која ќе работи на расчистување на локацијата и подготовка на теренот за инсталирање 

на постројката за дробење и мелење на ТМС, како и на агрегатот со придружната опрема. 

Интензитетот на емисиите во воздухот во фазата на проектирање и инсталирање на опремата 

ќе биде со среден интензитет и ќе биде во времетраење од само неколку месеци. Во близина 

на проектната локација најблиско населено место е градот Велес (на оддалеченост од околу 

1,5 km) од локацијата, па затоа чувствителноста на рецепторите во непосредна близина на 

проектната локација ќе биде мала.  

Од овие причини, интензитетот на влијанието врз квалитетот на воздухот во фазата 

на проектирање и инсталирање на опремата се смета за мало.  

4.1.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза емисиите на прашина и гасови од согорувањето на горива ќе се 
генерираат од употребата на градежна механизација од багерите и камионите за превоз на 
ТМС. Имајќи во предвид дека пристапниот пат е земјен, ќе се генерира прашина при движење 
на механизацијата и возилата, која ќе се минимизира со постојано прскање со вода со 
мобилен распрскувач на водена завеса. 

Во процесот ќе се користи сепарација од затворен тип со магнетни полиња кои се испираат 
со вода за минимизирање на емисиите. 

Емисиите во воздух од дизел горивото (CO, CO2, SO2 и NOx) кое ќе се користи во агрегатот за 
добивање на енергија за постројката ќе се минимизираат со редовно одржување и 
сервисирање. 
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Овие влијанија се сметаат за негативни влијанија со умерен интензитет, среднорочно 
времетраење со локално значење. 

4.1.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа 

Во оваа фаза главни извори на емисии во воздухот (издувни гасови и фугитивна прашина) се 
очекува да биде градежната механизација (булдожери, багери), која ќе врши демонтажа на 
инсталираната опрема и придружните објекти, како и моторните возила и возилата за 
транспорт на генерираниот отпад и опрема. 

Емисиите во воздухот во фазата на престанок со работа ќе бидат со мал интензитет и со  

кратко времетраење.  

Како резултат на претходно наведеното се смета дека, интензитетот на влијанието 
врз квалитетот на воздухот во фазата на престанок со работа и демонтажа се смета 
за мало. 

4.2 Води 

4.2.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

Во оваа фаза како резултат на предвидените проектни активности (расчистување на теренот 

и инсталирање на постројката за дробење и мелење на ТМС, поставување на систем за 

приклучок на водоводна мрежа на ЈКП Дервен за снабдување со вода за технолошкиот 

процес, времено складирање на генерираниот отпад на самата локација до негово преземање 

од овластен постапувач, потенцијални инцидентни истекувања од механизацијата), 

влијанијата врз квалитетот на водите ќе бидат потенцијално негативни. 

Негативните влијанија врз квалитетот на површинските и подземните води може да се појават 

како резултат на: несоодветно управување со санитарните отпадни води од страна на 

вработените; несоодветно управување со отпадот; инцидентни истекувања на масла, горива, 

лубриканти и останати подмачкувачи од градежната механизација; складирање на отпадот 

(градежен, комунален, итн.) на локацијата; површински истекувања и сл.  

За потребите на работниците ќе се постават мобилни тоалети на локацијата кои редовно ќе 

се одржуваат од страна на овластена компанија и нема да има испуштање во водни ресурси, 

поради што не се очекуваат влијанија врз истите.   

Влијанијата врз квалитетот на површинските и подземните води во фаза на 

проектирање и инсталирање на опремата се оценуваат како индиректни, со кратко 

времетраење, мал интензитет и локална појава.  

4.2.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза при одвивање на процесите на сепарација, дробење, мелење и 
класификација на ТМС, не се очекува влијание врз површинските и подземните води бидејќи 
водата која ќе се користи во процесот на магнетна сепарација ќе биде во затворен систем и 
постојано ќе се реупотребува, така што нема да има емисии во животната средина. 
Повремено ќе се надополнуваат потребните количини на вода во базенот од водоводната 
мрежа на ЈКП Дервен поради тоа што дел од водата ќе се задржи во ТМС. 

Индиректни потенцијални влијанија врз водите може да се случат при инцидентно излевање 
како резултат на неправилно ракување со опремата и материјалите; истекување на гориво, 
масти или масла од механизацијата при дефект; неправилно одржување на транспортните 
средства. 
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Со цел да се спречи потенцијалното индиректно влијание, ќе се применуваат мерки за 
ублажување и елиминирање на овие влијанија. Со отстранување на депонијата на ТМС преку 
негова експлоатација ќе се овозможи значително подобрување на квалитетот на животната 
средина преку намалувањето на контаминацијата на водните ресурси со тешки метали. 

Влијанијата врз водите во оперативната фаза се оценети со мал интензитет и 

среднорочно времетраење од локален карактер. 

4.2.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа 

Во оваа фаза како резултат на демонтажа на опремата на локацијата и отстранување на 

постоечката инфраструктура, влијанијата врз квалитетот на водите ќе бидат потенцијално 

негативни. Негативните влијанија врз квалитетот на површинските и подземните води може 

да се појават како резултат на: несоодветно управување со генерираниот отпад; инцидентни 

истекувања на масла, горива, лубриканти и останати подмачкувачи од градежната 

механизација; времено складирање на отпадот (градежен, комунален, итн.) на локацијата; 

површински истекувања и сл.  

За потребите на работниците кои ќе работат на демонтажа на опремата ќе се користат 

мобилни тоалети на локацијата кои редовно ќе се одржуваат од страна на овластена 

компанија и нема да има испуштање во водни ресурси, поради што не се очекуваат влијанија 

врз истите.   

Влијанијата врз квалитетот на површинските и подземните води во фаза на демонтажа 

на опремата се оценуваат како индиректни, со кратко времетраење, мал интензитет и 

локална појава.  

4.3 Почва 

4.3.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

До загадување на почвите може да дојде поради инцидентно истекување на горива, моторни 
масла, антифриз и слично, од возилата и механизацијата кои ќе работат на проектната 
локација, како и поради неправилно постапување со санитарните отпадни води.  

Влијанија врз почвата во фазата на подготовка на локацијата и инсталирање на 
постројката се можни, и истите се оценети како директни, но со мал интензитет и 
кратко времетраење.  

4.3.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза не се очекуваат значителни влијанија врз квалитетот на почвата на 
локацијата, освен во случај на инцидентно истекување на гориво или масти, масла.  

4.3.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа 

Во оваа фаза како резултат на демонтажа на опремата на локацијата и отстранување на 

постоечката инфраструктура, влијанијата врз квалитетот на почвата ќе бидат потенцијално 

негативни како резултат на несоодветно управување со генерираниот отпад; инцидентни 

истекувања на масла, горива, лубриканти и останати подмачкувачи од градежната 

механизација; времено складирање на отпадот (градежен, комунален, итн.) на локацијата; 

површински истекувања и сл.  

Влијанијата врз квалитетот на почвата во фаза на демонтажа на опремата се оценуваат 
како директни, со кратко времетраење, мал интензитет и локална појава.  
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4.4 Биодиверзитет (Флора и фауна) 

4.4.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

Имајќи во предвид дека локацијата на која се врши експлоатација на ТМС е во загадена 
средина, која нема значајни флористички и фаунистички елементи, не се очекуваат значајни 
негативни влијанија врз локалниот биодиверзитет. 

4.4.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза не се очекуваат значајни негативни влијанија врз биодиверзитетот. 
Зголеменото ниво на бучава од функционирањето на постројката може негативно да влијае 
врз околната фауна (птици, влечуги, цицачи). 

4.4.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа на опрема 

Влијанијата врз локалниот биодиверзитет во оваа фаза ќе се манифестираат преку  
вознемирување на фауната од зголемените нивоа на бучава. По расчистување на локацијата 
и спроведување на ремедијација, значително ќе се подобрат условите во околната животна 
средина и влијанијата ќе бидат позитивни. 

4.5 Бучава и вибрации 

4.5.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

Во фазата на проектирање и инсталирање на опремата, се очекуваат емисии на бучава од 
возилата кои ќе се движат и ќе доставуваат материјали и механизацијата која ќе се користи 
при расчистување на локацијата и инсталирање на опремата.   

Имајќи ја во предвид локацијата на постројката, надвор од населено место (на оддалеченост 
од околу 2km од градот Велес), околу 700m оддалеченост од други комерцијални и 
производни објекти и околу 1km од каменолом Миса, влијанието од бучавата е краткотрајно и 
незначително.  

Влијанијата од бучавата ќе бидат локални, краткотрајни и привремени, со мал 
интензитет.  

4.5.2 Оперативна фаза 

Во близина на локацијата за експлоатација на ТМС каде ќе се инсталира постројката за 
дополнителните активности на дробење и мелење на ТМС, нема чувствителни рецептори кои 
би биле засегнати од емисиите на бучава.  

Главни извори на бучава во оперативната фаза на ќе бидат: 

- Процесот на ископ и утовар на ТМС, 
- Внатрешен и надворешен транспорт 
- Сепарација, дробење и мелење  
- Функционирањето на придружна опрема (агрегат, компресори и сл.); 
- Движење на возилата и камионите кои ги пренесуваат одвоените фракции на ТМС; 

Имајќи во предвид дека најголем дел од инсталираната опрема е во затворен систем, 
влијанијата од бучава ќе бидат значително ублажени. 

Влијанијата од бучава во оперативната фаза ќе бидат долготрајни бидејќи постројката 
за дополнителните активности дробење и мелење ќе работи континуирано по 
воспоставување на оперативен режим на истата.   
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4.5.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа на опрема 

Во фазата на престанок со работа, се очекуваат емисии на бучава од возилата кои ќе се 
движат и пренесуваат демонтираните материјали и отпад и механизацијата која ќе се користи 
за демонтирање на опремата и вградената инфраструктура во рамки на локацијата.  

Влијанијата од бучавата ќе бидат локални, краткотрајни и привремени, со мал 
интензитет. 

4.6 Управување со отпад 

4.6.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

Отпадот кој ќе се создава во фазата на инсталирање на опремата потекнува од: 

- Расчистување на локацијата каде ќе биде инсталирана постројката за експлоатација 
на ТМС со дополнителната опрема за дробење и мелење 

- Употребата на градежна механизација; 
- Активности од изградба на плато за инсталирање на дизел агрегатот; 
- Ставање на постоечкиот базен за технолошка вода во функција 
- Комунален и биоразградлив отпад од работниците кои ќе работат локацијата 
- Потенцијално генерирање на отпад од моторни масла, масти од механизацијата 
- Градежен шут 
- Генерирање на отпадни санитарни води од работниците; 

Влијанијата ќе бидат локални, краткотрајни и привремени, со мал интензитет. 

4.6.2 Оперативна фаза 

Најголеми извори на создавање на отпад во оперативната фаза на инсталацијата се: 
процесот на раздвојување на градежен шут (бетон, цигли, стакло и сл.) и индустриски отпад 
од ТМС; одржување на опремата, вклучена во процесот на ископ, транспорт, дробење, 
мелење, сепарација, одржување на механизацијата. 

       

Слика 14 Градежен шут на проектната локација 

Најзастапен тип на отпад кој ќе се генерира, ќе биде градежниот шут и другите видови на 
отпад кои ќе се одвојат од површинскиот коп при ископ на ТМС. Овој отпад ќе биде преземан 
од страна на ЈКП Дервен со кој Кепс Монт Гроуп Доо има склучено Договор за преземање на 
неопасен отпад.  

Исто така ќе се генерираат и други типови на опасен и неопасен отпад: (комунален отпад, 
биоразградлив, отпадни масла и масти, евентуално загадена почва при инцидентно 
истекување на масла и масти). 

Влијанијата ќе бидат локални, среднорочно времетраење и со среден интензитет. 
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4.6.3 Фаза на престанок со работа  

Во оваа фаза како резултат на демонтирање на опремата и инфраструктурата се очекува 
генерирање на различни типови на отпад: отпадно железо, градежен шут, отпадни масла и 
горива, комунален отпад.  

Влијанијата ќе бидат локални, краткотрајни и привремени, со мал интензитет. 

4.7 Културно наследство 

4.7.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

Имајќи ја во предвид локацијата на проектната активност, во индустриска зона, во близина на 
Топилницата за олово и цинк, не се очекува влијание врз материјалните средства и 
културното наследство.  На локацијата не постојат локалитети со културно наследство кое би 
претставувало ограничувачки фактор при проектирањето и планирањето.  

Доколку при реализација на активностите се утврди постоење на културно наследство, 
активностите на расчистување на локацијата ќе запрат и навремено ќе биде известена 
Управата за културно наследство при Министерството за култура. 

4.7.2 Оперативна фаза 

Функционирањето на постројката за експлоатација на ТМС со дробење и мелење нема да има 
влијание врз материјалните средства и културното наследство затоа што во близина на 
локацијата нема ниту еден културен или археолошки локалитет.  

4.8 Општествено-економски влијанија 

Општествено-економските влијанија од имплементацијата на проектот се оценети како 
позитивни, поради отстранувањето на деценискиот отпад генериран од процесот на топење 
на олово и цинк во Топилницата како и можностите за вработување на локалното население.   

Со реализација на проектот ќе се подобри имиџот на локалната самоуправа која ќе 
обезбедува поквалитетни услови за живеење на своите граѓани, подобрен квалитет на 
воздухот и површинските водотеци, подобрена здравствена состојба на населението. 

Општествено-економските влијанија од имплементацијата на проектот се оценети како 
долгорочни и позитивни.  

4.9 Предел и визуелни аспекти 

4.9.1 Фаза на проектирање и инсталирање на опремата  

За време на оваа фаза се очекува да има незначителни влијанија врз визуелните аспекти 
поради инсталирањето на дополнителната опрема во рамки на инсталацијата. Пределот на 
самата проектна локација нема значајни карактеристики.  

Локацијата на инсталацијата за површинска експлоатација на ТМС е на самата депонија во 
непосредна близина на Топилницата, која се граничи со локален пат кон каменоломот на 
компанијата Миса. Според ова, најголемо влијание врз визуелниот аспект ќе биде врз 
возачите кои ќе го користат локалниот пат при транспорт на минерална суровина од 
каменоломот. Влијанијата во фаза на монтажа ќе бидат одраз на присуството на градежна 
механизација, опрема, возила, материјал од расчистување на локацијата, складирани 
градежни материјали и слично.  

Очекуваните влијанија во оваа фаза ќе бидат краткорочни, со мал интензитет и локални.  
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4.9.2 Оперативна фаза 

Во оперативната фаза, влијанијата врз пределот и визуелните аспекти ќе бидат предизвикани 
од постројката за дополнителните активности на дробење и мелење на ТМС и опремата која  
ќе се инсталира.  

Сепак, имајќи ја во предвид крајната цел која ќе се постигне со отстранување на одложената 
ТМС на локацијата, која претставува децениски проблем за градот Велес и неговата околина,  
уредувањето на просторот се очекува да има позитивно влијание врз визуелната перцепција 
кај сите рецептори.  

Влијанијата врз пределот во оперативната фаза се очекуваат да бидат локални и со мал 
интензитет, долгорочно времетраење.  

4.9.3 Фаза на престанок со работа и демонтажа 

При изведување на активностите за престанок со работа и демонтажа на опремата се очекува 
да има влијанија врз пределот, а со тоа и врз визуелните аспекти.  

Влијанијата во оваа фаза ќе бидат одраз на присуството на градежна механизација, опрема, 
возила, демонтирана опрема и дел од инфраструктура, складиран градежен шут и друго.  

Со демонтажа на севкупната опрема и придружна инсталација ќе настане перманентна 
промена на пределот на локацијата и истиот ќе се врати во состојба како пред да биде 
создадена депонијата во близина на Топилницата. 

Очекуваните влијанија во фазата на престанок со работа ќе бидат долгорочни, со среден 
интензитет и локално значење. 
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4.10 Мерки вклучени  за избегнување, намалување или неутрализација на 

негативните влијанија 

Инвеститорот ќе спроведе мерки за да ги избегне, намали или неутрализира негативните 

влијанија од реализацијата на проектот во сите фази. Имајќи предвид дека главните 

негативни влијанија од реализацијата на проектот се очекуваат во фазата на инсталирање на 

опремата и оперативната фаза, општите предложени мерки подолу, ги разгледуваат главно 

овие фази.  

Сите предложени мерки за ублажување за секоја од фазите на проектот, ќе бидат детално 

разработени во Елаборатот за заштита на животната средина за постројката за дополнителни 

активности на дробење и мелење на техногена минерална суровина на локалитетот Баш 

Колиби во Општина Велес. 

4.10.1 Мерки за ублажување на влијанијата врз квалитетот на воздухот  

Во фазата на расчистување на локацијата и инсталирање на опремата, Инвеститорот ќе ги 

имплементира следниве мерки за минимизирање односно ублажување на влијанието врз 

квалитетот на воздухот:  

 Примена на добра градежна пракса за контрола и минимизирање на емисиите на 

прашина;  

 При зголемени емисии на прашина, активностите треба да се прекинат додека не се 

применат соодветни мерки за ублажување на влијанијата;  

 Ограничување на брзината на движење на возилата и механизацијата при движење по 

неасфалтирани патишта; 

 Прскање со вода на оперативниот простор од каде ќе се врши товарење и превоз на 

ТМС со распрскувачи на вода од цистерна за техничка вода. 

 Покривање на транспортните возила со кои ќе се врши транспорт на отпад, градежни 

Материјали и опрема; 

 Чистење на тркалата и возилата по напуштањето на локацијата. 

 Да се почитуваат барањата за безбедност и здравје при работа поврзани со носење 

заштитна опрема на работниците (на пр. маски, очила, заштитни чизми, итн.).  

 Редовна инспекција и редовно одржување на возила, машини и опрема што ќе се 

користат со цел избегнување на зголемени емисии на загадувачки материи; и 

 Примена на други мерки кои вклучуваат добра практика. 

 Процесот на утовар на ископаната ТМС ќе се врши преку специјално конструирана инка 

со што се минимизираат емисиите на прашина и расфрлање на ТМС; 

 Транспортните ленти преку кои ќе се транспортира ТМС, ќе бидат покриени и 

заштитени што ќе придонесе за значително минимизирање на емисиите на прашина 

во воздух; 

 Транспортот на ТМС ќе се врши со специјални транспортни товарни возила, покриени 

со заштитна хауба 

 Мониторинг на концентрации на РМ10 и олово во амбиентен воздух на утврдени мерни 

места согласно Б ИЕД во услови на оперативност на инсталацијата и задоволителни 

временски услови, во 14 последователни денови во секое годишно време. 
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4.10.2 Мерки за ублажување на површинските води  

 Примена на добра градежна пракса, за време на изведување на активностите на 

расчистување на локацијата и инсталирање на опремата; 

 Редовно сервисирање и одржување на механизацијата која ќе се употребува при 

изведување на активностите, надвор од локацијата на инсталацијата од страна на 

овластен сервисер; 

 Во случај на инцидентно истекување, да се обезбедат собирни садови, апсорпционен 

материјал и противпожарна опрема; 

 Персоналот ќе биде обучен во врска со добрите практики за минимизирање на 

влијанијата врз површинските води; 

 Редовно празнење и одржување на поставените мобилни тоалети на локацијата од 

страна на овластена компанија 

 Водата која ќе се користи во процесот постојано ќе се реупотребува, што значително 

ќе ги намали потребите за внесување на свежа вода од системот на ЈКП Дервен Велес. 

  

4.10.3 Мерки за ублажување за управување со отпад 

 Имплементација на мерките за минимизирање на влијанијата предвидени во Планот 

за управување со отпад во сите фази на проектот;  

 Обука на вработените за правилно постапување со отпадот кој се создава на 

локацијата; 

 Назначување на одговорно лице за управување со отпадот; 

 Реупотреба на ископаната земја и градежниот отпад што е можно повеќе; 

 Селектирање и класификација на различните видови на отпадот во согласност со 

Листата на видови на отпад и нивно предавање на овластени компании; 

 Редовно одржување на целата опрема и механизација што се користи на лице место; 

 Редовно преземање на отпадот од страна на ЈКП Дервен со кој Кепс Монт Гроуп има 

склучено Договор за преземање на истиот и одлагање на општинска депонија. 

 Отпадот од моторните масла ќе се собира во посебни метални буриња, се до негово 

преземање од страна на овластен постапувач. 

 Склучување на Договор со овластен постапувач за опасен отпад  за негово собирање, 

третман и отстранување; 

 Редовно преземање на секоја фракција на генериран отпад од страна на 

лиценцираните постапувачи, согласно динамиката утврдена во потпишаните договори; 

 Водење на редовна евиденција за видот и количините на отпад кои ќе бидат 

создадени. 

4.10.4 Мерки за ублажување на зголемена бучава и вибрации  

Следниве мерки за ублажување на бучавата ќе бидат применети за време на фазата на 

расчистување на локацијата и инсталирање на опремата: 

 Почитување на барањата за безбедност и здравје при работа поврзани со носење на 

соодветна лична заштитна опрема за спречување на високо ниво на бучава (на пр. 

тампони за уши); 

 Употреба на придушувачи и средства за минимизирање на бучава од опрема и машини 

што создаваат висока бучава, редовно одржување на сите возила, машини и сл.; 
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 Минимизирање или стопирање на активностите доколку се утврди сериозно 

надминување на дозволената бучава 

 Редовно одржување на опремата од овластен сервисер за да се избегнат зголемени 

емисии на бучава 

 Мониторинг на бучава од страна на акредитирана лабораторија согласно предвидена 

динамика во Б ИЕД. 

4.10.5 Мерки за ублажување на влијанијата врз почвите 

 Употреба на соодветна механизација за расчистување на локацијата за да се 

минимизира влијанието врз почвата преку инцидентно истекување на гориво, масти 

или масла; 

 Обезбедување на опрема и садови за собирање на евентуални истекувања на моторни 

масла од механизацијата и транспортните возила и обука на работниците за итно 

складирање на контаминираната почва со прекривање со песок и преземање на истата 

од страна на лиценцирана компанија; 

 Поставување и редовно сервисирање на мобилни тоалети од страна на овластена 

компанија согласно потпишан Договор; 

 Одржување, дополнување со гориво и миење на возилата и опремата да се изведува 

во специјални места, предвидени за таа намена, кои поседуваат соодветни заштитни 

мерки од истекување надвор од локацијата на инсталацијата; 

 Складирање на дизел горивото за агрегатот во резервоар заштитен од атмосферски 

влијанија и обезбеден со танквана во случај на инцидентно истекување; 

 Правилно одржување на градежната опрема и механизација; 

 По завршување со експлоатацијата на ТМС да се пристапи кон ремедијација на 

локацијата согласно подготвен План за ремедијација одобрен од надлежен орган.  

4.10.6 Мерки за ублажување на влијанијата врз визуелните аспекти и предел 

 Постапување во целост со стандардите на етажно експлоатирање на ТМС од 

локацијата согласно Дополнителен рударски проект 

 Доставата и складирањето на потребните материјали да биде на самата локација, на 

експоатационото поле на ТМС на специјални места за таа цел одредени од одговорно 

лице; 

 Почитување на мерките предвидени за правилно управување со сите фракции на 

генериран отпад.  

4.10.7 Мерки за ублажување на влијанијата врз биодиверзитетот 

 Имплементација на мерки за минимизирање на прашина, со цел за намалување на 

слоевите на депонирана прашина во близина на вегетативната покривка;   

 Забрането е палење на оган на локацијата и во нејзина близина; 

 Почитување на мерките за намалување на влијанија во води; 

 Почитување на мерките за намалување на влијанија во почвата; 

 Почитување на мерките предвидени за правилно управување со сите фракции на 

генериран отпад.  
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5 Дополнителни информации 

Органот на државната управа надлежен за издавање на Решение за спроведување на 

проектот е Управата за животна средина при Министерството за животна средина и 

просторно планирање. 

Министерство за животна средина и просторно планирање 

Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3 

1000, Скопје 

Датум на известување: 31.1.2023 

Изготвувачи на известувањето: 

1. Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги „Кепс Монт Гроуп“ ДОО 

Скопје 

Адреса: Ул. Мајаковски бр. 26, 1000 Скопје Република Северна Македонија 

Телефон: 075 842 506  

Назначено лице за контакт: Бранко Радевски  

E-mail адреса: kepsmontgroup@gmail.com   

 

2. Тања Николовска, дипл. инж. за животна средина 

     Консултант за животна средина/Експерт за ОВЖС 

     Друштво за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик“ Дооел Скопје  

     Моб. тел. 070 709 616 

     Е-mail : tanja@ekomozaik.com 

Листа на проверка за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз 

животната средина за “Проект за Експлоатација на техногена минерална суровина (ТМС) на 

локалитет Баш Колиби, Општина Велес со поставување на постројка за дополнителни 

активности на дробење и мелење на ТМС”, е дадена во Прилог 1. 

5.1 Преглед со кој се утврдува потребата од ОВЖС 

Согласно Законот за животна средина (Службен Весник на РСМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 и 171/22), 

Инвеститорот кој има намера да спроведе проект е должен да достави Известување за 

намера за спроведување на проектот до Управата за животна средина при Министерството 

за животна средина и просторно планирање. Ова Известување за намера е изготвено во 

согласност со Правилникот за информациите што треба да ги содржи известувањето за 

намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на 

влијанието на проектот врз животната средина (“Службен Весник„ на РМ бр. 33/06). 

Согласно своите карактеристики и Уредбата за утврдување на проектите и критериумите врз 

основа на кои се утврдува потребата од постапката за оцена на влијанијата врз животната 

средина ("Службен Весник на РМ" бр. 74/05, 109/09, 164/12 и 202/16), овој проект припаѓа во 

Прилог 2, Проект за кој се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на 

mailto:kepsmontgroup@gmail.com
mailto:tanja@ekomozaik.com
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влијанието врз животната средина (Генерално определени проекти) согласно Прилог II, 

точка 2 Експлоатација или екстракција на минерални суровини, а) каменоломи, сите 

видови на површински копови и експлоатација или екстракција во тресетишта кои не 

се вклучени во Прилог I. 

Ве молиме, за Ваше мислење за утврдување на потреба од спроведување на постапка за 

оцена на влијанието врз животната средина за проектот. 

Земајќи ги во предвид карактеристиките на проектот, локацијата, техничките карактеристики 

и можните негативни влијанија кои би се јавиле за време на расчистување на локацијата и 

инсталација на опремата, оперативната фаза и демонтажа на инсталацијата, Инвеститорот 

смета дека за проектот не е неопходно спроведување на постапка за Оценка на влијание 

на проектот врз животната средина во согласност со законската регулатива.  

Потенцијалните негативни влијанија во целиот животен век на проектот ќе бидат 
анализирани од страна на Инвеститорот во Елаборат за заштита на животната средина, 
изработен во согласност со законските барања кој ќе вклучи соодветни превентивни, 
компензаторски мерки и мерки за ублажување. 
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9 Прилог 1 Листа на проверка за утврдување на потребата од оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина:  

Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

1. Дали изградбата, работењето или 

затворањето на проектот ќе содржи 

активности кои ќе предизвикаат 

физички промени на локалитетот 

(топографија, користење на 

земјиштето, промени во водните тела 

итн.)? 

Да.  

Проектните активности ќе 

предизвикаат физички промени 

во пределот, вклучително 

измени во топографијата, 

тековното користење на 

земјиштето и визуелниот аспект 

на подрачјето. 

 

Да. 

Со оглед дека се работи за  

Експлоатација на техногена 

минерална суровина (ТМС) на 

локалитет Баш Колиби, Општина 

Велес со поставување на постројка 

за дополнителни активности на 

дробење и мелење на ТМС, преку 

ископување на материјалот од 

депониското тело ќе се елиминира 

постојната деградација на 

земјиштето и ќе се реализираат 

активности за санација, 

ревитализација и ремедијација на 

почвата со што ќе се предизвикаат 

позитивни промени на локалитетот 

во однос на топографија, користење 

на земјиштето. 

2. Дали природните ресурси како што 

се почвата, водата, материјалите или 

енергијата, а особено не обновливите 

или ретките ресурси, ќе се користат 

во изградбата или работењето на 

проектот? 

Да 

Во оперативната фаза на 

инсталацијата за Експлоатација 

на техногена минерална 

суровина (ТМС) на локалитет 

Баш Колиби, Општина Велес со 

поставување на постројка за 

дополнителни активности на 

дробење и мелење на ТМС, ќе 

се користи вода за процесот на 

магнетна сепарација и дизел 

гориво за функционирање на 

опремата. 

Не. 

Не се очекуваат значителни 

влијанија врз природните ресурси 

бидејќи водата која ќе се 

употребува во процесот ќе се 

рециркулира постојано со што 

значително ќе се намалат 

потребите за свежа вода во 

процесот. 

Во оперативна фаза ќе се користи 

дизел гориво во агрегат за 

непречено обезбедување енергија 

за функционирање на опремата. 

3. Дали проектот ќе опфати употреба, 

чување, транспорт, постапување со 

или производство на супстанции или 

материјали што би можеле да бидат 

штетни по здравјето на луѓето или по 

животната средина, или што би 

предизвикале загриженост во врска 

со реални или перцепирани ризици по 

здравјето на луѓето? 

Да. 

Во оперативна фаза на 

инсталацијата ќе се користи 

дизел гориво за обезбедување 

енергија за функционирање на 

опремата. Дизел горивото ќе се 

чува во посебен резервоар 

поставен над танквана за 

евентуално зафаќање на 

целата содржина при 

инцидентно истекување. 

Не.  

Доколку се применат предложените 

превентивни мерки кои се во  

согласност со национално 

законодавството за животна 

средина, не се очекуваат 

значителни влијанија врз 

животната средина. 

Во оперативна фаза може да се 

јават влијанија само при појава на 
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Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

дефект на опремата, несакани 

ризици и несреќи 

4. Дали проектот ќе произведува 

цврст отпад за време на изградбата, 

работењето или затворањето на 

инсталацијата? 

Да. 

За време на оперативната 

фаза, ќе се создаваат 

различни фракции на отпад 

при сепарација на ТМС од 

градежен отпад, фолија и други 

видови кои ќе се одвојат од 

ТМС.  

Во оперативната фаза ќе се 

генерира и комунален отпад од 

вработените во незначителни 

количини. 

Не, бидејќи одвоените фракции на 

отпад редовно ќе се преземаат од 

страна на овластени постапувачи и 

соодветно ќе се третираат. 

 

5. Дали проектот ќе испушта 

загадувачки материи или некои 

опасни, токсични или штетни 

супстанции во воздухот? 

Не, од процесот на 

експлоатација на ТМС. 

Согорувањето на дизел гориво 

ќе доведе до емисии на 

загадувачки материи од 

горивото (PM10, CO, NOх и SO2) 

Не, бидејќи се работи за 

експлоатација на техногена 

минерална суровина во современ 

технолошки процес со примена на 

опрема согласно ЕУ стандарди.  

6. Дали проектот ќе предизвика 

бучава и вибрации или ослободување 

на светлина, топлинска енергија или 

електромагнетни зрачења?   

Да. 

За време на фазата на 

расчистување на локацијата и 

инсталирање на опремата, 

како и во оперативната фаза, 

се очекуваат можни 

надминувања на нивоата на 

бучавата како резултат на 

употреба на надворешна 

опрема и транспортни возила, 

кои ќе се користат во рамки на 

предметниот опфат. 

Да 

Влијанијата ќе бидат ограничени на 

локацијата каде ќе се изведуваат 

активностите и ќе се следат 

емисиите на бучавата согласно 

национално законодавство. 

 

7. Дали проектот ќе доведе до ризици 

од контаминација на земјиштето или 

водата од испуштања на загадувачки 

материи врз земјиштето или во 

површинските води, крајбрежните 

води или морето? 

Не. 

Во оперативната фаза се 

очекуваат влијанија 

единствено во случај на 

несакани истекувања, 

несоодветно ракување со 

материјали и отпад 

 

Не. 

Можни се загадувања на почвата и 

подземните води од евентуални 

инцидентни истекувања на 

горивото кое ќе се користи во 

агрегатот, или од механизацијата 

која ќе се користи. Процесот на 

експлоатација се врши со 

специјално дизајнирана 

технолошка линија со заштитна 

надградба. При утовар на ТМС се 
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Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

користат возила со целосна 

покривка со што се елиминира 

можноста за емисии во животната 

средина. 

За потребите на вработените ќе се 

користат мобилни тоалети кои 

редовно ќе се одржуваат од 

овластена компанија. 

8. Дали постои ризик од несреќи за 

време на изградбата или работењето 

на проектот кои би можеле да влијаат 

врз човековото здравје или животната 

средина? 

Не. 

 

Не.  

Инвеститорот ќе ги применува сите 

мерки за заштита од несреќи и 

минимизирање на влијанијата врз 

животната средина, во сите фази 

на проектот. 

9. Дали проектот ќе доведе до 

социјални промени, како на пример во 

однос на демографијата, 

традиционалниот начин на живот, 

вработеноста? 

Да. 

За време на фазата на 

монтажа на опремата и 

оперативната фаза на 

експлоатација на техногена 

минерална суровина (ТМС), ќе 

се ангажираат работници од 

локалните населени места. 

Да, се очекува подобрување на 

социо – економската состојба на 

населението преку подобрување на 

условите за живот, вработување а 

со тоа и ублажување на 

миграцијата. 

 

10. Дали постојат и други фактори 

што треба да се земат предвид како 

на пример последователниот развој 

којшто би можел да доведе до 

влијанија врз животната средина или 

до можност за кумулативни влијанија 

со други постоечки или планирани 

активности на локалитетот? 

Не. 

 

 

Не. 

Во близина на проектната локација, 
на оддалеченост од околу 1кm се 
наоѓа каменоломот Миса, од каде 
има извор на емисии на бучава, но 
поради оддалеченоста од 
проектната локација не се 
очекуваат значајни кумулативни 
влијанија. 

11. Дали постојат области на или 

околу локалитетот кои се заштитени 

со меѓународно, национално или 

локално законодавство поради 

нивните еколошки, пределски, 

културни или други вредности, а кои 

би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Не. 

 

Не.  

 

12. Дали постојат некои други области 

на или околу локалитетот кои се 

важни или чувствителни од еколошки 

аспект, како на пример водни 

живеалишта, водотеци или други 

Не. 

Во поширокото опкружување 

на оддалеченост од околу 300 

m поминува реката Вардар.  

Не.  

Согласно со предвидените 

проектни активности не се очекува 
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Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

водни тела, крајбрежна зона, 

планини, шуми, а кои би можеле да 

бидат засегнати од проектот? 

 влијание врз водите и другите 

рецептори. 

13. Дали постојат некои други области 

на или околу локалитетот што ги 

користат заштитени, важни или 

чувствителни видови на фауна и 

флора, на пример за размножување, 

гнездење, барање храна, одмор, 

презимување или преселба, а кои би 

можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Не. 

 

Не.  

Не се евидентирани заштитени, 

важни или чувствителни видови на 

фауна и флора во близина на 

предметното подрачје. 

14. Дали постојат копнени, 

крајбрежни, морски или подземни 

води на или околу локалитетот кои би 

можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Не. 

 

Не. 

 

15. Дали постојат области или 

карактеристики од висока пределска 

или живописна вредност на или околу 

локалитетот кои би можеле да бидат 

засегнати од проектот? 

Не. 

 

Не.  

 

16. Дали постојат патишта или објекти 

на или околу локалитетот што јавноста 

ги користи за пристап до рекреативни 

или други објекти, а кои би можеле да 

бидат засегнати од проектот? 

Не. 

 

Не. 

Пристапниот пат до локацијата се 

користи и од страна на 

каменоломот Миса во близина на 

предметната локација (на околу 1 

km оддалеченост). 

17. Дали постојат транспортни 

патишта на или околу локалитетот 

што се подложни на закрчување или 

што создаваат еколошки проблеми, а 

кои би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Да. 

Имајќи ја во предвид локацијата 

на проектот, во близина на 

Топилница, во индустрискиот 

дел на градот, до каде се 

пристапува преку Башино село 

и мостот на река Вардар каде 

често се јавува густ сообраќај. 

 

Не. 

Концесионерот ќе воспостави 

сообраќаен режим за намалување 

на оптоварувањето на мостот на 

река Вардар, преку утврдување на 

фреквенцијата на возилата, 

намалување на брзината на 

движење на транспортните 

средства, во соработка и 

координација со надлежните 

органи. 

18. Дали проектот е на локација каде 

постои веројатност да биде видлив за 

голем број луѓе? 

Да. 

Локацијата на проектот е 

видлива и од автопатот Скопје 

Не. 
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Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

Велес, поради близината со 

истиот и конфигурацијата на 

теренот. 

19. Дали постојат реони или 

карактеристики од историска или 

културна важност на или околу 

локалитетот што би биле засегнати од 

проектот? 

Не. 

На проектната локација и во 

нејзина непосредна околина не 

постојат значајни недвижни 

културни добра. 

Не. 

 

20. Дали проектот е лоциран на 

празен простор (на кој никогаш 

немало градба), со што ќе дојде до 

загуба на празно („гринфилд“) 

земјиште? 

Не. 

 

Не. 

Проектот е лоциран на 

деградирано земјиште кое ќе биде 

санирано, по ископување и 

утоварување на ТМС. Потоа 

локацијата ќе биде рекултивирана 

согласно проект за ремедијација со 

соодветна вегетација. 

21. Дали во моментов има некои 

употреби на земјиштето на или околу 

локацијата (на пример за 

живеалишта, градини, друг приватен 

имот, индустрија, трговија, 

рекреација, отворени јавни површини, 

објекти во заедницата, земјоделие, 

шумарство, туризам, рударство или 

каменоломи) што би можеле да бидат 

засегнати од проектот? 

Да 

Постои лозов насад со мала 

површина во близина на 

локацијата, каде постои објект 

(бесправна градба) во кој не е 

евидентирано живеење на 

сопствениците, односно се 

користи само за потребите за 

време на обработка на лозјето. 

Не. 

 

22. Дали постојат планови за идни 

употреби на земјиштето на или околу 

локацијата што би можеле да бидат 

засегнати од проектот? 

Не.  

 

Не. 

 

23. Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се густо населени 

или изградени, а што би можеле да 

бидат засегнати од проектот? 

Не. 

Градот Велес е на 

оддалеченост од околу 1,5 km 

од проектната локација. 

Башино Село е на 

оддалеченост од 1,3 km.   

Не. 

Во оперативната фаза на проектот 

не се очекуваат негативни 

влијанија врз социјалниот аспект. 

Напротив, имплементацијата на 

овој проект ќе има бројни 

придобивки за локалното 

население од аспект на 

подобрување на квалитетот на 

животната средина. 

24. Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се зафатени од некои 

Не. Не.  
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Прашања што треба да се земат 

предвид 

Да/Не? / Несоодветно(NA) (NA 

– доколку прашањето не е 

релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? Да/Не/? – 

Зошто 

чувствителни употреби на земјиштето, 

на пример болници, училишта, верски 

објекти, објекти во заедницата, а што 

би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

  

25. Дали постојат области на или околу 

локалитетот што содржат важни, 

висококвалитетни или оскудни 

ресурси како на пример подземни 

води, површински води, шуми, 

земјоделско земјиште, рибници, 

туристички ресурси или минерали, а 

што би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Да. 

Реката Вардар е во 

непосредна близина на 

проектната локација (на 

оддалеченост од околу 300m). 

 

Не. 

 

 

26. Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се веќе предмет на 

загадување или на штети врз 

животната средина, на пример каде 

постојните законски стандарди за 

животната средина не се почитуваат, а 

што би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Да. 

Проектната локација од каде се 

врши експлоатација на ТМС е 

настаната од отпадот при  

процесот на преработка на 

олово и цинк во топилницата 

МХК Злетово во непосредна 

близина на локацијата. 

Главните минерали од кои е 

составена ТМС се минерали на 

железо, олово и цинк. 

Да. 

Со реализација на проектот и 

отстранување на ТМС од 

локацијата на проектот, ќе се 

воспостави ремедијација на 

локацијата и заштита на животната 

средина (воздухот, почвата, 

водите), што претставува значајно 

позитивно влијание. 

27. Дали местото каде е лоциран 

проектот е подложен на земјотреси, 

спуштање на земјиштето, лизгање на 

земјиштето, ерозија, поплави или 

екстремни/лоши климатски услови 

како на пример големи температурни 

разлики, магли, силни ветришта, а што 

би можеле да доведат до тоа проектот 

да предизвика еколошки проблеми? 

Не. 

Локацијата на проектот не е 

подложна на силни земјотреси, 

ризикот од ерозија е многу мал. 

Имајќи ја во предвид локацијата 

на проектот на 245 m.n.v нема 

ризик од поплави. 

 

Не. 

Рударските работи на локалитетот 

Баш Колиби се одвиваат согласно 

гео-механичката анализа на 

стабилноста на работните 

површини и косини на 

површинскиот коп. 

 

 

 

 


