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I. ОПШТИ  ИНФОРМАЦИИ 
 

Име на компанијата1 Друштво за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  

Правен  статус Друштво  со  oграничена   oдговорност едно лице ДООЕЛ 
8.99 - останато рударство и вадење камен неспомнато на друго 
место  

Сопственост  на 
компанијата 

Приватна 

Адреса  на  локацијата  

(и поштенска  адреса, 
доколку е различна  од  

погоре 
споменатата) 

КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес, Наоѓалиште за железо - 
никлоносна руда и варовник на м.в. ,,ГРООТ,, Општина Велес  

 
Улица Бихачка бр.4, 1000 Скопје, Р.Македонија - канцеларија 

Број  на  вработени 21 

Овластен  претставник Спасовски Стојан - рударски инжинер 

Категорија  на  
индустриски  

активности  кои  се  
предмет  на барањето2 

Прилог 2. Активности  за  кои е потребна Б-интегрирана  
еколошка дозвола, 

Точка 3. Индустрија на  минерали 

Потточка 3.2.  Инсталации  за ископ, дробење,мелење, сеење, 
загревање  на  минерални  суровини. 

Проектиран капацитет Вкупно 800.000 тони / годишно од кои: 
700.000 тони / годишно варовник 
100.000 тони / годишно никел 

 
I.1. Вид  на  барањето3 
 

Нова инсталација  

Постоечка  инсталација  

Значителна  измена  на  постоечка  инсталација Х 

Престанок  со  работа  

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

Име  на единицата на 
локална самоуправа 

Општина Велес  

Адреса Ул. Панко Брашнар бр.1, 14000 Велес 

е-маил адреса: opve@veles.gov.mk 

Телефон 043/232-966   
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ  АКТИВНОСТИ 

 

Површинската експлоатација на минерални суровини за градежно-технички камен во 
Република Македонија во последните години значително се интензивира со отварање на 
голем број на површински копови со оглед на интензивната градба на патната, 
железничката и друга инфраструктура.  

Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, врши експлоатација на железо - 
никлоносна руда и варовник од локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес. 

Од страна на операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, е ангажирана 
соодветна опрема, механизација и работна сила за експлоатација на варовник и никел од 
локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес. 

 

Фирмата МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со Министерството за Економија 
склучила Договор за експлотација на минерална суровина варовник бр.14-12/489 од 
13.11.2014 година (Прилог) и  Договор за експлотација на минерална суровина никел 
бр.14-12/490 од 13.11.2014 година (Прилог). 

Целата опрема за работа и човечки ресурси се ангажирани од страна на операторот 
МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за потребите на истата. 

 
За добивање за Дозвола за експлоатација на варовник и Дозвола за експлоатација на 
никел (Прилози Дозвола за експлотација на варовник бр.24/6183/1 од датум 07.12.2017 
година и Одобрение за ескплотација на никел бр. 24-1751/4 од датум 12.06.2007 година) 
издадени од Министерството за Економија, сектор за енергетика и минерални суровини, 
освен изготвените геодетски елаборати за никел и варовник, потребна е согласност од 
Министерство за животна средина и просторно планирање, по однос на влијанието на 
проектот врз животната средина.  

 

За вршење дејност ископ на минерални суровини Операторот треба да поседува Б 
интегрирана еколошка дозвола согласно член 95 од Законот за животна средина 
(Сл.Весник на РМ бр. 53/05, 129/15) и Уредбата за определување на активностите на 
инсталациите 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 (Сл.Весник на РМ бр. 89/05): Прилог 2 
Активности на инсталации за кои е потребна Б интегрирана еколошка дозвола, точка 3. 
Индустрија на  минерали, 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на 
минерални суровини доколку не се опфатени со Прилог 1 од оваа уредба. 

 

Формата и содржината на барањето за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола 
пропишани се со Правилник за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка 
дозвола (Сл.Весник на РМ бр. 112/14). 

 

Основна цел за изработката на Барањето за Б-интегрирана еколошка дозвола е да се 
даде анализа на природните фактори во услови за експлоатација на железо - никлоносна 
руда и варовник од локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес, како и да се даде објективна 
оценка на влијанието на експлоатацијата врз животната средина со предлог мерки за 
заштита на природната средина. 
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II.1. Локација на објектот со осврт на непосредната  околина 
 
 
Според својата положба во регионален смисол, локацијата на Површинскиот коп за 
експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник,  со линија за дробење и 
сепарација на м.в. ГРООТ, Општина Велес на Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје  и пошироката околина припаѓаат на геотектонската целина позната како 
Пелагонски хорст-антиклинориум, односно во неговата гранична зона со Вардарската 
геотектонска зона . Во рамките на оваа макроструктура се наоѓа и овој дел на Велешката 
Котлина.  
 
Во пошироката околина на локацијата, возвишенијата на југоисточниот обод на 
котлината се изградени од карпи на високо кристалести карпи-гнајсеви, кои имаат 
најшироко распространување во овој дел на масивот на Јакупица. Тие се јaвуваат во вид 
на неправилни зони и маси, по боја се темносиви, среднозрнести и составени се од кварц, 
мусковит, фелдспати, епидот и сл., а на места мусковитот е заменет со биотит без 
одредена закономерност. 
 
Од геоморфолошки аспект локалноста се одликува со ридест релјеф.  Наоѓалиштето е 
лоцирано на ридот “Гроот”, кој има надморска височина од 675 м, односно на неговите 
источни падини, а се истакнуваат и неколку помали ридчиња. Теренот во најголем дел 
не е пошумен. На овој простор преовладуваат умерени атмосферски врнежи поради што 
се одликува со умерено континентална клима со влијание на средоземна клима. 
 
Регионот што ја опфаќа територијата на Р. Македонија и подрачјата до 100 km од 
нејзините граници тектонски припаѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-
Хималајскиот појас. Условена од ваквата тектонска припадност, сеизмичката активност 
на овој регион, е една од најсилните на копнениот дел на Балканскиот полуостров.  
 
Во овој регион е релативно честа појавата на земјотреси што достигаат епицентрален 
интензитет до X МСК-64 и магнитуда до 7,8 (највисоката досега набљудувана магнитуда 
на Балканскиот Полуостров).  
Земјотресите во регионот се претежно плитки (h≤60 km), при што најголемиот број 
имаат хипоцентри до 40 km, а најчесто до 20 km.  
Во текот на времето постои концентрирање на епицентрите на земјотресите во посебни 
епицентрални подрачја и поврзувањето на овие подрачја во сеизмогени зони. Овие зони, 
со своите епицентрални подрачја и со сите историски и современи земјотреси случени 
во нив, ја одредуваат сеизмичноста на разгледуваниот регион на Р.Македонија.  
 
Три сеизмогени зони ја дефинираат сеизмичноста на поширокиот регион:  
Првата од нив е во правец на протегањето на долината на реката Вардар, зафаќа 
епицентрални подрачја од Р. Србија, Р. Македонија и Р. Грција, а врзана е со тектонската 
единица Вардарска зона (дел од Динариди -Хелинидите), поради што во сеизмолошката 
и сеизмотектонската литература се нарекува Вардарска сеизмогена зона.  
Втората сеизмогена зона е врзана со Огражденско - Халкидикиската тектонска зона 
(голем дел од Српско-Македонскиот масив и извесен дел од Краиштидната зона на 
Карпато-Балканидите). Оваа сеизмогена зона зафаќа епицентрални подрачја од Р. 
Србија, Р. Македонија, Р. Бугарија и Р. Грција. Долж поголемиот дел од нејзиниот источен 
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раб лежи долината на реката Струма, и поради тоа се нарекува Струмска сеизмогена 
зона.  

Третата сеизмогена зона зафаќа епицентрални подрачја од Р. Србија, Р. Македонија, Р. 
Албанија и Р. Грција. Во нејзиниот краен североисточен дел се протега долината на 
реката Бел Дрим, во нејзиниот горен западен дел - долината на реката Црн Дрим и 
долината на утоката на овие две реки, реката Дрим. Поради ова, оваа сеизмогена зона се 
нарекува Дримска сеизмогена зона.  

Локацијата на проектот е дел од територијата на сливното подрачје на реката Вардар, 
која претставува најголем воден потенцијал во Република Македонија. Во непосредната 
околина на локацијата не постојат површински водотеци.  
 
Со Уредбата за клaсификација на водите, а според намената и степенот на чистотата, 
површинските води (водотеците, езерата и акумулациите) и подземните води се 
распоредуваат во класи, и тоа: 
 

 
 
Природните и вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води, чии води според намената и степенот на чистотата се распоредуваат 
во класи, согласно Уредбата за категоризацијана водите, се делат на пет категории.  
 
Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат 
условите на I класа, во II категорија условите на II класа, во III категорија условите на III 
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класа, во IV категорија условите на IV класа, а во V категорија се распоредуваат 
водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на V класа.  
 
Климатските елементи (температура, влажност, облачност, врнежи, ветрови, итн.) и 
климатските фактори влијаат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната 
активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во 
биосферата.  
 
Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи и од метеоролошките 
прилики. Се работи за взаемно дејство, бидејќи загадувачките материи влијаат врз 
промена на климата. Тоа се манифестира како промени во температурата на воздухот, 
воздушни струења, облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите 
физичко хемиски карактеристики, итн.  
 
Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима: медитерански тип и 
континентален тип. Оттаму произлегуваат климатските карактеристики и на ова 
подрачје, ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и суво и 
топло лето, кое одговара на медитеранското поднебје. Освен медитеранската и 
континенталната, во повисоките планински предели е присутна и планинска клима која 
се одликува со кратки и свежи лета и со прилично студени и средно влажни зими, при 
што врнежите најчесто се во вид на снег.  
 
Подрачјето во кое припаѓа Површинскиот коп за експлоатација на железо - никлоносна 
руда и варовник, со линија за дробење и сепарација на м.в. ГРООТ, Општина Велес на 
Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се карактеризира со умерена 
континентална клима врз која е евидентно влијанието на медитеранската клима кое 
продира по течението на реката Вардар што е особено приметливо кога се зборува за 
врнежите, иако може да се зборува за нарушено медитеранско климатско влијание 
бидејки главниот максимум не е во есен туку во пролет и тоа во месец мај.  
Средно годишната температура на воздухот за подрачјето на локацијата изнесува 13.6° 
C, додека пак средно зимската температура изнесува 3.2° C.  
 
Апсолутно минималната температура во овој дел изнесува -22°C. По месеци, од октомври 
до април е под нула, а под -10 се јавува од декември до март.  Средната годишна 
минимална темперарура во Велес и непосредната околина изнесува 7.9° C.  
Ова подрачје, во летниот дел од годината, се одликува со високи врдности на дневни 
максимални температури. Апсолутно максималната температура е 42° C, вредност 
повисока од 40° C се јавува еднаш на 4 години, а вредност повисока од 35°C, секоја 
година. Овој висок топлотен режим во велешко се манифестира и преку зголемената 
зачестеност на појава на летни тропски денови.  
Од аспект на средно месечните температури, најтопол е јули со вредност од 24.7°C, а 
летни температури се јавуваат и во текот на месец септември.  
 
Режимот на ветровите во Велешкото подрачје е доста условен со орографската положба 
на терените. Тука преовладуваат северните ветрови со средна годишна зачестеност од  
145%0, со средна годишна брзина од 2.4 m/s и максимална годишна брзина од 26.4 m/s. 
Северозападниот ветар е втор по зачестеност со 118%0, средно годишна брзина 3.1 m/s 
и максимална годишна брзина 26.4 m/s. Североисточниот ветар е трет со 
средногодишна зачестеност од 78%0, средно годишна брзина од 2.4 m/s и максимална 
брзина 26.4 m/s.  
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Источниот јужниот и југо-западниот ветер се со средна годишна зачестеност од 45%0 до 
33%0, а ветерот од западниот правец е со помала зачестеност од само 13%0.  
Интересно е да се наведе дека зачестеност на тишините во ова подрачје е поголема 
одколку во другите делови на повардарието со средна годишна вредност од 447 %0.  
Просечната годишна облачност изнесува 4.7 десетини, со максимум во јануари, средно 
6.7 десетини и минимум во август, средно 2.1 десетини. 
 
Средно годишно има 111 ведри денови со максимум во август 19.6 и минимум во јануари 
4.2 денови. Има 88 облачни денови со максимум во декември 14.1 и минимум во јули и 
август 1.4 денови. Режимот на врнежите во Велешкото подрачје е под медитеранско 
климатско влијание, со поголема количина во ладниот, а помала во топлиот период од 
годината.  
 
Просечна годишна количина на атмосверски талог во Велес и непосредната околина 
изнесува 649 mm, а во поедини години годишните количини отстапуваат од просечните 
вредности во широки граници од 250 до 676 mm, така што разликата меѓу најсушната и 
најврнржливата година изнесува 426 mm.  
Меѓутоа, и вака малите количини се доста нерамномерно распоредени. Најсушни се јули, 
август и септември, во кои средната месечна количина изнесува од 23 до 27 mm. 
Најврнежливи месеци се мај, ноември и декември со средно месечна сума од 50 до 60 
mm.  
По однос на деновите, тука годишно има 96 врнежливи денови, но во поедеини години 
тие се движат во граници од 63 до 112.  Врнежите во ова подрачје се главно од дожд, но 
во зимските месеци се јавува и снег. Тука просечно се јавуваат 13 дена со снег, а во 
поедини години од 3 до 32 дена, кои се јавуваат од ноември до април, но главно се 
ограничени на трите зимски месеци. Годишно се јавуваат 23 денови со снежен покривач, 
а во поедини години се движи помеѓу 3 до 78 денови.  
 
Максималната височина на снежниот покривач забележана во јануари 1963 година 
изнесува 93 cm.  Маглата во ова подрачје не честа појава и се јавува воглавно во ниските 
делови на речните долини, особено покрај Вардар и тоа од септември до април, а 
особено во зимските месеци. Средно годишно се забележани 13 денови магла, но во 
некои години бројот на магливи денови се движел од 3 до 25.  
Росата како појава се јавува преку целата година, но со најголема зачестеност се јавува 
во раната есен и доцната пролет. Средно годишно има 44 денови со роса.  
Градот се јавува инцидентно и како појава прердизвикува големи штети во 
земјоделието, особено во лозарството и овоштарството.  
Просечната годишна релативна влажност изнесува 68% со максимум во декември и 
јануари 82% и минимум во јули и август 54%. 
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МАКРОЛОКАЦИЈА 

 
Површинскиот коп за експолатација на железо - никлоносна руда и варовник со линија 
за дробење и сепарација се наоѓа во м.в. ГРООТ, Општина Велес.  
Велес е позициониран на 41. 43' г.ш. и 21. 46' г.д., и на надморска висина од 150-260 м. 
Географската поставеност на градот е многу поволна и нуди цела низа позитивни 
околности заради поврзаноста со главните магистрални сообраќајници: Велес – Штип – 
Кочани – Делчево – Бугарија, Велес – Скопје, Велес – Битола, Велес – Гевгелија – Грција. 
Општина Велес зафаќа површина од 427,45 кm2. Се наоѓа во централниот дел на 
Р.Македонија, во средното течение на реката Вардар, долните теченија на Брегалница и 
Црна Река, на надморска височина од 150 до 260 метри. Велешката котлина се наоѓа во 
централниот дел на Р.Македонија. Од сите страни е заградена со ниски ридови, кои ја 
одвојуваат од Овче Поле на исток и од Хашката Котлина на запад.  

На запад се ридовите Гроот (675м) и Баир (461м), додека на исток се Св. Илија (565м), 
Кршла (420м) и Барјаче (448м). На север преку Таорската клисура на реката Вардар е 
поврзана со Скопската котлина, додека на југ Велешката клисура е поврзана со Тиквеш. 
Котлината се протега на надморска височина од 165м. Зафаќа површина од 47км2. Во 
јужниот дел на Велешката Котлина е лоциран градскиот центар Велес. 
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МИКРОЛОКАЦИЈА 

 
Површинскиот коп за експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник со линија 
за дробење и сепарација е лоциран на КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес (Прилог) на 
ридот ГРООТ односна на неговите источни падини во близина на Велес, оддалечено од 
град Велес околу 5 км на северозапад и 1,5 км од населеното место Башино село, на 
надморска височина од 675м. До самото наоѓалиште води локален пат погоден за 
сообраќај во поголем дел од годината.  

Во непосредна близина на локалитетот минува меѓународната пруга Табановце – Скопје 
– Велес – Гевгелија, односно пругата Велес – Прилеп – Битола и пругата Велес – Штип – 
Кочани, преку кои се одвива железничкиот сообраќај и градот Велес е поврзан со 
останатите градови во Македонија и пошироко. 

 
 
Наоѓалиштето се наоѓа во предел со изразито сиромашна вегетација, слабо квалитетни 
пасишта, на претходно девастиран терен поради постоење на депонијата за оловно-
цинкова јаловина на МХК "Злетово" во непосредна близина.  
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1. Концесискиот простор определен според Договорот за концесија изнесува П = 
0,82 км2, додека теренот опфатен со концесијата за експлоатација на никелот е со 
вкупна површина од П=0,04 км2 и е  дефинирано со следните точки и координати: 

 
Табела 1 - Гаус-Кригерови координати на граничните точки на експлоатационото поле 
за никелот: 

Бр. т. Y X 

T1 7562368 7622690 

T2 7562290 4622873 

T3 7562245 4623930 

T4 7562100 4622800 
T5 7562240 4622670 
T6 756240 4622580 
T7 7562440 4622605 

 
2. Концесискиот простор определен според Договорот за концесија изнесува П = 

0,787500 км2, додека теренот опфатен со концесијата за експлоатација на 
варовникот е со вкупна површина од П=0,050844 км2 и е  дефинирано со следните 
точки и координати: 

 
Табела 2 - Гаус-Кригерови координати на граничните точки на експлоатационото поле 
за варовник: 
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Бр. т. Y X 

T1 7562615 4622210 

T2 7562615 4622268 

T3 7562540 4622365 

T4 7562500 4622345 

T5 7562470 4622375 

T6 7562524 4622480 

T7 7562445 4622544 

T8 7562332 4622395 

T9 7562428 4622210 
 
 

Експлоатационото поле според Законот на минерални суровини (Сл.Весник на РМ бр. 
136/12, 93/13, 132/13, 44/14 и 160/14) е дел од просторот на кој е утврдено 
наоѓалиштето на минералната суровина, просторот неопходен за експлоатација на 
минералната суровина и организација на рударските работи, изградба на рударски 
објекти и простор на кој се наоѓа и управува со отпадот од експлоатацијата. 
Експлоатационото поле на површината на теренот е ограничено со координатни точки 
меѓусебно поврзани со прави линии со неограничено простирање водлабочина.  

Локациите се прикажани на прегледни топографски карти во мерка М = 1:25 000 
(Прилог), а просторот е дефиниран со гранични точки чии координати се дадени во 
Табела 1 и Табела 2. 
 
 

II.2. Краток опис на технолошкиот  процес 
 
Технолошкиот процес во рамките на Површински коп за експолатација на железо - 
никлоносна руда и варовник со линија за дробење и сепарација на м.в. ГРООТ, Општина 
Велес на Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје дефиниран со 
ревидиран Главен рударски проект во кој се дефинираат сите фази на експлоатација и 
управување со истиот.  
Процесот е сигурен и безбеден од аспект на заштита при работа и од аспект на заштита 
на животната средина.  
 
Системот на површинска експлоатација на минералната суровина се заснова врз 
методата на дис/континуираната технологија со примена на дупчачко / минерските 
работи, товарање со хидраулични багери, транспорт на техничко/градежниот камен до 
постројката за дробење и негово сепарирање на фракции согласно барањата на пазарот.  
Откопувањето се врши со риперирање на рудата со Багер со рипер и Булдожер со рипер. 
Доколку при експлоатацијата на рудата се појават блокови со голема цврстина каде што 
нема да има услови за експлоатација со риперирање, тогаш инцидентно може да се 
случи да има потреба од масовни технологии на површинска експлоатација со дупчење и 
минирање. 
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Ограничувањето на површинскиот коп е извршено врз основа на физичко/механичките 
карактеристики на работната средина, квалитетот и квантитетот на верифицирани 
геолошки резерви на минералната суровина и конфигурацијата на теренот.  

 

 
Слика 1-шема на технолошкиот процес 

 

                           
Слика 2-каменолом                                                 Слика 3-каменолом и сепарација 
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Слика 4-каменолом                                              Слика 5-каменолом / ископ 
 

               
Слика 6-линија 1                                                      Слика 7-цистерна со вода до сепарација 
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Слика 8-трансформатор                                      Слика 9-линија 2  
 
                                                               

                    
 
Слика 10 - придружни објекти-                           Слика 11 - мобилна сепарација линија 3 
просторија за вага                                                   
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Слика 12 придружни објекти –  
магацин за ново и отпадно масло,                       Слика 13 –железо - никлоносна руда 
работилница   
 
 
 

      
 
Слика 14 – депонија за варовник                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИСА – МГ   
 

 

 
бр. 1-2019/2                                                                 Стр. 17 од 206  

 
 
Слика 15 – Коп и сепарација, со сите придружни објекти (соба за вработените, мобилен тоалет, товарна вага, магацин за масло, 
електрособа за опремата) 
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Слика 16 – Коп и сепарација, со локација на депонирање на готов производ (фракции и тампон) 
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Слика 17 – Коп и сепарација, со локации на поставеност на опремата (4 линии) 
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Слика 18 – Коп и сепарација, со локации на депонирање на отпад 
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Дефиниции: 
 
 Материјали – во контекс на овој текст, се подразбираат сите набавени 
материјали и производи што влегуваат во состав на сепарацијата на фракции и тампон, 
тука спаѓаат репроматеријалите, но и помошните и потрошните материјали, итн. 
 Носител (оператор) на производство – личност одговорна за одредена 
операција и/или машина и опрема во сепарацијата.  
 Сепарација – опрема, машини, сита кои се користат во сепарацијата за обработка 
на материјалот. 
 Фракции – производ добиен од сепарирање (фракционирање) на камена дробина, 
каде нема јаловина. 
 Тампон – производ добиен од сепарирање (фракционирање) на камена дробина.  

 

Ископи и подготовка за работа во сепарацијата 
 
Согласно планот на производство на сепарацијата, раководителот на сепарација 
подготвува работен налог за ископување. Вработените кои учествуваат во работата на 
ископите ги проверуваат машините за работа со посебно посветување на прегледот на 
масло и вода во возилата.  Раководителот на сепарација заедно со носителите на 
сепарацијата ги подготвуваат машините за работа. Работата се започнува со булдужер 
на места каде е пристапно и дозволено за работа. Доколку теренот е тежок за обработка 
се советува со раководителот дали да се изврши бушење, или во краен случај минирање.  
Исто така работата на ископите зависи од временските услови.  

 

Опис на процесот на производство 

Камената дробина од каменоломот пристига со возила во сепарацијата. Носителите на 
производство на фракции и тампон се одговорни за прием на турите на камена дробина. 
Ја сместуваат камената дробина на соодветно место блиску до сепарацијата. Доколку е 
потребно камената дробина се кипа во дробилицата директно со цел веднаш да отпочне 
нејзиното фракционирање.  

Раководителот на сепарацијата е одговорен за проследување на работниот налог и 
изборот на добивање на производот. Целокупната документација ја распределуваат по 
оператори и го организира времето и камената дробина за изработка. Работниот налог и 
останатата техничка документација се предаваат во хартиен облик. 

 
Процесот на експлоатација на каменолом “Гроот” Велес се врши на површински коп. 
Начинот на појавување на рудното тело овозможува селективно откопување на рудата. 
Капацитетот на постројките е различен, и даден подолу во прилог за секоја постројка 
посебно.   Експлоатацијата се врши со површинско етажно откопување на стенската маса.  
Почетни операции за добивање на сепариран материјал се дупчење и минирање на 
површинскиот коп, при што се добива растресена минерална суровина.  
 
Наредна операција на површинскиот коп е товарање на суровината во транспортно 
средство. Товарањето се врши со товарна машина во дампери или во камиони - кипери. 
Транспортните средства го транспортираат материјалот до дробилка и сепарацијата и го 
истовараат во бункер за прифаќање. 
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Постројката за дробење и сепарирање на варовникот е составена од два дела: примарен и 
секундарен дел, со капацитет од 80 – 100 t/h. Пред примарното дробење се одвојува 
глината и земјата присутна во минираниот камен со цел добивање на почисти фракции. 
Примарниот дел се состои од: бункер, додавач, сито и дробилка. Примарната дробилка е 
ротациона со влез на зрно мах 700 mm. Истата го ситни материјалот до големина на 
зрното до 60 mm. 
 
После примарниот дел сепарацијата овозможува две можности:  
• Кога се работи на тампон производот од дробилката со големина од 0 – 60 mm 
директно се одлага на депонија за тампон.  
• Кога се работи на фракции материјалот од примарно се носи на двоспратно 
резонантно сито, при што се добиваат четири производи: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm и 16 
/32 mm или други фракции во зависност од потребите. 
 
Производот класа од 32/60 mm се носи на секундарна дробилка која е роторна дробилка 
со чекани кои со голема брзина удираат по зрното и на тој начин го ситнат. Производот од 
секундарната дробилка повторно оди на сеење на резонантното сито. 
 
Добиените производи се складираат на посебни депонии од каде со товарни машини се 
товараат во камиони кои се вагаат на баждарена вага. 
Во овој дел се врши товарење на производите складирани на депонии,  мерење на 
камионите и издавање на соодветниот документ (кантарска белешка и/или испратница-
фактура). 

Во технолошкиот процес на дробење и класирање на тампонот,  неопходно е се да се 
инсталира систем на распрскувачи на вода кои ќе вршат влажнење на материјалот 
односно ќе се спречи емисија на минерална прашина, со што ќе се намали емисијата во 
воздухот. 
Потребно е да се истакне дека во процесот на ископот на железо - никлоносна руда и 
варовникoт, дробењето и сеењето не се создава отпад што би ја загрозил животната 
средина. 
 
Јаловинскиот материјал што се добива при дробењето се користи како подобрена 
постелка во градежништвото. Прашината што се создава за време на дробењето и сеењето 
со големина од неколку микрони па до неколку десетина микрони се отстранува со систем 
за отпрашување, т.е навлажнетата прашина се приземјува на земја. Количините на вода 
што се користат за отпрашување се занемарливи и со самото приземјување на 
навлажнетата прашина не се создаваат отпадни води кои би требало соодветно да се 
третираат. Тампонот и фракциите што се произведуваат се со квалитет потврден од 
акредитирана лабораторија во Р.Македонија. 
 
Во делот за испорака се врши товарење на производите складирани на депонии, мерење 
на камионите и издавање на соодветниот документ (се издава кантарска белешка и 
испратница-фактура). 
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Опис на процесот и опремата за работа 
  
1. Прва производна линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК - дробилка 
BOHRINGER 
 
Чекори на процесот: 

 Отворање на лежиштето со риперување или дупчење и минирање, 

 Товарање на миниран материјал во камиони  со багер, 

 Локален транспорт  со камион и истовар во приемен бункер, 

 Дробење на материјалот, 

 Пресејување преку сита, 

 Движење по транспортна лента, 

 Складирање на отворен времен склад, 

 Утовар во камиони со натоварувач и транспорт. 
 
Инсталирана потребна опрема: 

 Дупчалка за камен ATLAS COPCO ROC D9, 

 Багер VOLVO EC240, 

 Камион, Троосовинец со носивост од 10m3 , 

 Ротациона Дробилка BOHRINGER RC12, 

 Две сита за пресејување, 

 Транспортни ленти, 

 Натоварувач LIUGONG856. 
 
ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ од 120.000 t/god. 
 
Добиени производи од варовник: 

 Тампон 0/63mm, Тампон 0/32mm 

 Фракции за бетон и асфалт 0/4mm, 4/8mm, 8/11mm, 11/16mm, 8/16mm, 
16/22,5mm, 16/32mm, 22,5/32mm 

 
 
2. Втора производна линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК -  дробилка 
LIMING HEAVY INDUSTRY CM4008 
 
Чекори на процесот: 

 Товарање на фракции од производна линија 1, 

 Локален транспорт  со камион и истовар во приемен бункер, 

 Дробење на материјалот, 

 Пресејување преку сита,  

 Движење по транспортна лента, 

 Складирање на отворен времен склад, 

 Утовар во камиони со натоварувач и транспорт. 
 
 
Инсталирана потребна опрема: 

 Натоварувач LIUGONG856, 
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 Камион, Троосовинец со носивост од 10m3, 

 Ротациона Дробилка LIMING HEAVY INDUSTRY CM4008, 

 Две сита за пресејување, 

 Транспортни ленти, 

 Натоварувач LIUGONG856. 
 
ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ од 72.000 t/god. 
-сито за пресејување со капацитет 
 
Добиени производи од варовник: 

 Фракции за бетон и асфалт 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm 

 Микронски фракции 0/0,5mm, 0,5/1mm, 1/2mm, 2/4mm 
 

 
 
Слика 19 – Дробилка LIMING HEAVY INDUSTRY CM4008 
 
 
Дробилката за фракции LIMING HEAVY INDUSTRY CM4008 има капацитет од 30 тони на 
час и моќност од 75 KW. Основни елементи на оваа опрема се приемен бункер, челусна 
дробилка, лентести транспортери и сита за фракции.  
 
Изборот на технолошкиот процес е базиран на физичко / механичките својства на 
минералната суровина и потребниот асортиман за градежните фракции. Технолошката 
шема на производниот процес од мобилната дробилична постројка е следната: 
Материјал од површинскиот коп, исчистен од јаловина со помош на камиони или 
булдожер се транспортира до платото пред приемниот / челичен бункер (1) 
надробиличната постројка. Во приемниот бункер материјалот се додава со товарна 
лопата или хидрауличен багер.  
Под бункерот е поставена решетка (2) / додавач или дозатор (кој се регулира со клапна) 
кој служи за тоа парчињата од материјалот да не ја надминуваат големината соодветна 
за дробилката и преку транспортна лента (3) се насочува до челусната дробилка (4), 
каде се дроби.  
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Здробениот материјал преку лентест транспортер (5) се носи до вибрационо сито на кое 
е поставена мрежа која ги оддвојува фракциите од 0/4, 4/8 и 8/16 mm кои преку 
лентести транспортери (7,8 и 9) се одлагаат на депо, од каде се товараат за транспорт и 
употреба. Дополнително, постројката располага уште едно вибрационо сито (11) 
наменето за производство на микро гранулат со димензии од 0/0,5; 0,5/1; 1/2 и 2/4 mm 
кој се одлага во посебен бункер (12) од каде соодветно се пакува заради избегнување на 
негово зарнесување при неповолни временски услови. 
 
 
3. Трета производна линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК -  METSO 
 
Чекори на процесот: 

 Отворање на лежиштето со риперување или дупчење и минирање, 

 Товарање на миниран материјал во камиони  со багер, 

 Локлен транспортсо камион и истовар во приемен бункер, 

 Дробење на материјалот, 

 Пресејување преку сита,  

 Движење по транспортна лента, 

 Складирање на отворен времен склад, 

 Утовар во камиони со натоварувач и транспорт. 
 
Инсталирана потребна опрема: 

 Дупчалка за камен ATLAS COPCO ROC D9, 

 Багер VOLVO EC380, 

 Камион, Троосовинец со носивост од 10m3, 

 Челустна дробилка MFL STE108x75T, 

 Конусна  дробилка METSO HP200 со две дробилки, 

 Две сита за пресејување METSO CVB1845, 

 Транспортни ленти, 

 Натоварувач CATERPILLAR CAT966GII. 
 
ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ од 300.000 t/god. 
 
Добиени производи од варовник: 

 Фракции за бетон и асфалт 0/4mm, 2/4mm, 4/8mm, 8/11.2 mm, 11.2/16mm. 
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Слика 20 – Линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК -  METSO, опција 1  
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Слика 21 – Линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК -  METSO, опција 2  
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4. Четврта производна линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК или 
НИКЕЛ- KLEEMANN 
 
Чекори на процесот: 

 Отворање на лежиштето со риперување или дупчење и минирање, 

 Товарање на миниран материјал во дробилка, 

 Дробење на материјалот, 

 Пресејување преку сита,  

 Движење по транспортна лента, 

 Складирање на отворен времен склад, 

 Утовар во камиони со натоварувач и траснпорт. 
 

 
Инсталирана потребна опрема: 

 Дупчалка за камен ATLAS COPCO ROC D9, 

 Багер CAT330C, 

 Ротациона  дробилка METSO LT1213S, 

 Сито за пресејување   KLEEMANN MS953, 

 Натоварувач CATERPILLAR CAT966GII. 
 
ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ oд 208.000 t/god  варовник.   
 
Добиени производи од варовник:  

 Тампон 0/63mm, Тампон 0/32mm 

 Фракции за бетон и асфалт 0/4mm, 4/8mm, 8/11mm, 11/16mm, 
8/16mm,16/22,5mm, 16/32mm, 22,5/32mm 

 
 
ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ од 100.000 t/god никел. 
 
Добиени производи од никел: 

 Фрации од  никел 0/150 mm 
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Слика 22 – Линија за дробење и сепарирање на ВАРОВНИК или НИКЕЛ- KLEEMANN 
 
Дробилката за тампон METSO е оперативна постројка наменета за рециклирање на 
откривката и јаловината која се јавува при експлоатација на никелот со капацитет од 80-
400 t/h. Оваа постројка може да се користи и за рециклирање на градежен отпад, како и 
за експолатација на варовник, и во конктретниот случај е наменета за производство на 
тампон за патишта. 
 
Работи на тој начин што со утоварна лопата материјалот со големина до 600 mm се става 
во приемниот бункер од каде истиот преку решетка / додавач се оддвојуваат парчињата 
кои ја надминуваат оптималната големина за дробење. Вака селектираниот материјал 
оди во челустна дробилка, се дроби и преку транспорна лента излегува со димензии 
соодветно на подесувањето на дробилката. 
 

Tехничка контрола 

 
Сите фракции и тампони произведени во сепарацијата треба да биде исконтролиран од 
страна на контролата. Контролата е должна да го провери и потврди квалитетот на 
производот. Таа ќе се изведува во сопствената лабораторија.  Техничката контрола со 
лабораторијата во континуитет ја следи изработката на производот, од приемот на 
материјалите, преку сите фази на производство до неговата испорака.  
 

Техничката контрола е претствена во следната шема: 
 

 
Технолошка шема 1  

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

Раководител 

ВЛЕЗНА 

КОНТРОЛА 

Раководител 

МЕЃУФАЗНА 

КОНТРОЛА 

Оператор  

 

ЗАВРШНА 

КОНТРОЛА 

Раководител на 

сепарација 

 

ЗАВРШНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Раководител на 

комерција 
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 Придружни и инфраструктурни објекти 
 

Придружните и инфраструктурните објекти за инсталацијата се контролната 
просторија за вагата, просторија со кујна за одмор на вработените, магацин за 
складирање на масло и отпадно масло, магацин со алати и работилница, мобилен тоалет, 
дадени на слики погоре. 
 

 Снабдување со вода за технолошки потреби и вода за  пиење 

 
Обезбедувањето со вода за технолошки потреби (прскање на површините за соборување 
на прашината при дробењето, утоварот и на пристапните и експлоатациони патишта во 
копот) се врши со поставување на цистерни на повеќе локации од околу   8.000 литри 
кои редовно ќе се полнат со свежа вода, која доаѓа извор на самата локација во 
концесискиот простор.  На предметниот рудник не се предвидува изведување на 
водоводна мрежа.  За пиење ќе се користи пакувана вода во шишиња. 
 
 

 Снабдување со електрична  енергија 

На целата инсталација ќе се користи електрична енергија како ресурс за работа на 
дробиличните постројки, која е планирана цел и инвестиција, додека во моментов се 
врши изведба на далековод и трафостаница со мокност од 20 KW. За таа цел се 
инвестира во современа опрема.  Но засега се користи дизел гориво за покренување на 
опремата, механизацијата, возниот парк во количина од околу 25.000 l / месечно. 

 

 Снабдување со  гориво 

Снабдувањето  со гориво на инсталацијата ќе се врши со цистерна од страна на 
добавувачот МАКПЕТРОЛ, а потоа истото се претура во буриња. Преточувањето на 
горивото од бурињата во резервоарите на опремата и механизацијата ќе се изведува на 
паркинг просторот на самиот влез на инсталацијата, со превземање на сите мерки за 
сигурно преточување. Промената на маслата од моторите ќе се врши исклучиво на 
паркинг просторот при што отпадните масла ќе се собираат во метални  буриња. 
Бурињата со отпадното масло се погигнати и поставени на палети. За превземање на 
отпадните масла друштвото има склучен договор со овластена компанија, во прилог. 
 
 Снабдување со експлозивни  средства 
 

Подготовката за минирање, односно дупчењето се изведува со ротациони дупчалки. 
Дупчалките работат со компримиран воздух под притисокод 10 bari и пречникот на 
круните за дупчење изнесува 76mm. Длабочината на минските дупки изнесува околу 
12m, под агол чија големина зависи од конфигурацијата на теренот и од проценката на 
стручните лица.  Бројот на минирања во текот на годината се проценува на околу 12 
пати. 

Минирањето се изведува од страна на наши вработени лица кои имаат соодветни 
уверенија за изведување на активностите околу минирањето. 

Со избраниот систем за минирање, радиусот на опасните зони кои се јавуваат поради 
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масовното минирање се следниве: сеизмичко дејство 46m, воздушниот бран за луѓе 12m, 
воздушен бран за објекти 56m. 

Со вака применетиот систем на минирање, ја прави експлоатацијата во каменоломот 
безбедна и сигурна. 

Минирање се изведува со цел потребите при експлоатација на рудата, односно во 
зависност од потребата на пазарот односно купувачите. 

Минирањето се врши во согласност со упатствата дадени од страна на производителот 
на експлозивните средства и законската регулатива. Во согласност со истите субјекти, 
треба да се врши и истоварање, и користење на експлозивниот материјал. Складирање 
на експлозивните материјали нема да се врши во склоп на рудникот, тука целата 
донесена количина на експлозивните материјали ќе се употреби при минирањето. 

За изведување на минерските работи од посебна важност е утврдувањето на 
временските прилики во текот на денот. Атмосферските услови често се менливи во 
текот на денот и затоа тие мора да се следат и врз основа на тоа треба да се одреди 
времето за минирање. Со постојано следење на атмосферските услови и со соодветно 
прилагодување према нив, се внесуваат потребните корекции во однос на времето на 
минирање, насоката на етажите и правецот на уривање на карпестата маса. 

Како поволни атмосферски фактори за изведување на минирањето се сметаат: 

 Ведро до делумно облачно време, со слаби ветрови и рамномерно зголемување на 
температурата. Најчесто тоа е времето околу 10-13 часот, кога во повеќе случаи е 
елиминирана појавата од температурни инверзии; 

 Мошне поволни услови се сметаат и деновите со релативно високи температури, 
со незначителни температурни одстапувања во текот на денот. 

  

Правила при работење со експлозивни средства: 

1. При манипулација со експлозивни средства работниците мора да ги почитуваат 
следните правила: 

 Не смеат да јадат, пијат и пушат, 

 Треба да користат работна облека и гумени заштитни ракавици, 

 Ако се случи да се оштети амбалажата на експлозивните материи или помине 
рокот на употреба, оштетените пакувања се праќаат на уништување, 

 Доколку се случи прашкастиот експлозив да се стврдне на температура повисока 
од 30оС, тој се уништува. 

2. Ако се појави потење или смрзнување на пластичниот експлозив, тој се уништува. 
Унишувањето го врши минерската група. 

 

3. На местата каде што се врши товарење или истоварање на експлозивни материи 
забрането е: 

 Држење на материи и уреди кои можат да предизвикаат пожар и да овозможат 
негово ширење, 

 Држење на отворен пламен или работа со отворен пламен, 

 Пушење и употреба на средства за палење (кибрит или запалка), 

 Употреба на уреди или средства кои имаат огнено ложиште, 

 Работа со алат или уреди кои искрат, 

 Работа на моторот на возилото треба да биде исклучен. 
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Со експлозивни материи можат да работат само полнолетни лица, физички способни 
кои се стручно оспособени, кои не се осудувани или кривично гонети и имаат добиено 
лиценца за работа добиена од рударскиот инспекторат. Во колку работниците не се 
стручно оспособени тие претходно се запознаваат со начинот на работа, опасностите и 
заштитните мерки на работа и работаат само под раководство на стручно лице и надзор. 

 

Експлозивните материи заради употреба можат да набавуваат само претпријатија и 
други органи и лица кои имаат одобрение за нивна набавка. 

Одобрението за набавка на експлозивни материи го издава Министерството за 
внатрешни работи на чие подрачје е седиштето на претпријатието и други органи и 
лица. Одобрение за набавка на експлозивни материи нема да се издаде на оние фирми 
кои не обезбедиле стручно лице кое ќе ракува со експлозивни материи при нивна 
непосредна употреба. 
 

Претпријатието, државен и други орган ии лица кое во согласност со одредбите на 
Законот за заштита од експлозивни материи, кое набавило експлозивни материи, 
должно е тие материи грижливо да ги чува, да не допушти тие да дојдат во рацете на 
малолетни или други неовластени лица и да се придржува на мерките за заштита 
определени во одобрението за набавка на експлозивни материи и во упатството на 
производителот. 

Експлозивните материи можат да се издаваат само врз основа на писмено требување 
издадено од одговорното лице за изведување на работите со експлозивните материи. Во 
требувањето за издавање на експлозивните материи се наведува име и презиме на 
лицето кое може да ги превземе експлозивните материи, видот и количеството на тие 
материи, датум на требувањето и датум на нивното превземање од магацинот. 

 

Требувањето се пишува во три идентични примероци од кои првиот се предава на 
работникот кој е задолжен за складирање и издавање на експлозивните материи од 
магазинот, вториот се отстапува на стручното лице кое ќе ракува со експлозивните 
материи при нивната непосредна употреба, а третиот примерок го задржува 
одговорното лице за изведување на работите со експлозивните материи. 

При полнењето на секоја бушотина со експлозивни материи покрај стручното лице кое 
ќе ракува со експлозивните материи при нивната непосредна употреба, присуствуваат 
уште двајца работници од претпријатието, државниот или друг орган што ги изведува 
работите на минирањето и сите тројца работници записнички констатираат дека 
наведените експлозивни материи по вид и количина се ставени во бушотините. 

 

После секое минирање, се врши проверка дали сите експлозивни материи ставени во 
бушотините експлодирале. Не експлодираните експлозивни материи исфрлени од 
бушотините се собираат и евидентираат по вид и количество во записник. 

Изведувањето на работите со експлозивни материи се врши на начин, под услови и со 
такви количества на експлозивни материи со кои не се загрозува животот и здравјето на 
луѓето, човековата околина и материјалните добра. 

Непосредно пред да се изврши палењето на мините, од зоната на опасноста да го 
отстранат добитокот и неповиканите лица, а со поставување на стража и превземање на 
други мерки за заштита за време на палењето на мините да спречат пристап на добиток 
и неповикани лица во зоната на опасност. 
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Лицето кое набавило експлозивни материи е должно по завршените работи, а најдоцна 
до рокот определен во одобрението за набавка, непотрошените експлозивни материи да 
ги врати на претпријатието од кое ги набавило или да ги уништи и за тоа два дена пред 
денот на уништувањето да го извести органот што ја одобрил нивната набавка. 
 
Снабдувањето на инсталацијата со потребните експлозивни средства ќе се врши на 
денот на минирањето од регистрирана фирма за вршење на таква дејност. Па поради тоа 
нема потреба од градба на магацин за експлозив и експлозивни  материјали. 
Минирањето се изведува од страна на неколкумина вработени во друштвото, за што 
истите поседуваат соодветни уверенија за минерски работи (за лицата Никола 
Алексовски, Драган Ковиловски, Стојан Спасовски чии уверенија се во прилог). Во просек 
на годишно ниво ке се минираат од околу 20 пати. 
 
 Отпадни води 

Во технолошкиот процес на вршење на активностите не се користи технолошка вода, па 
со тоа нема да се создава и испушта процесна отпадна вода. Отпадна вода, се создава 
само од физиолошките потреби на вработените, како  и од чистење на чајната кујна. 

 

 Спецификација на потребната  механизацијa 

За несметано одвивање на технолошкиот процес во инсталацијата, како и за 
остварување на годишното производство од 800.000 t / годишно потребна е следната 
механизација, дадена во Табела 3. 

Табела 3 - Спецификација на потребната механизација / попис на опрема 
 

р.б. Опис Назив – Модел Регистарски број 
Година на 

производство 

1. Автомобили 

1.1. Тојота Ленд Крузер 120 Toyota Cuiser SK-050-ND 2003 

1.2. Тојота РАВ 4 (SK-050-PC) Toyota RAV 4 SK-050-PC 2005 

1.3. Тојота РАВ 4 (SK-050-SB) Toyota RAV 4 SK-050-SB 2008 

1.4. BMW 520 BMW 520 SK-9111-AB 2012 

1.5. Товарно возило Цитроен Берлинго 

CITROEN BERLINGO 

furgon 

SK-3837-AC 2008 

1.6. Фиат Дукато 

FIAT DUCATO 142.8, TD 

4X4 

SK-9109-AD 1999 

1.7. Фолксваген  (SK-871-OC) 

VOLKSWAGEN 

Transporter 

SK-871-OS 1995 

1.8. Товарно возило Мерцедес Д-208Д 

MERCEDES BENZ 208D-

33 

SK-050-OC 1992 

1.9. Фолксваген 70х02Д 

VOLKSWAGEN 70X2D 

Transporter doka 2.4tdi 

SK-597-UN 1997 
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1.10. Комбе вдб9026721п299688 

MERCEDES BENZ 

SPRINTER 211 CDI 

SK-2762-AI 2001 

1.11. Фолксваген ПИКАП VOLKSWAGEN CADDY SK-9090-AM 2016 

1.12. Пежо Боксер PEUGEOT BOXER SK-7272-AK 2005 

1.13. Пикап Ричи Брос VOLKSWAGEN CADDY SK-6996-AM 2010 

1.14. Фолксваген КЕДИ 4 фургон VOLKSWAGEN CADDY SK-4488-AK 2006 

1.15. BMW 640 Германија BMW 640 D SK-6000-AO 2014 

1.16. Фиат Добло FIAT Doblo SK- 2018 

1.17. Фиат Дукато м35 FIAT DUCATO M35 SK-2223-AM 2017 

1.18. Мерцедес с350 MERCEDES BENZ S350 SK-5000-MM 2015 

2. Градежни машини 

2.1. Дробилица MFL STE 108x75T  1996 

2.2. Мобилна дробилица 3 осовини BOHRINGER RC12  1994 

2.3. Дробилица Кина   2014 

2.4. Дробилица Гипо MESO LT1213 S  2006 

2.4. Дробилица МЕТСО METSO HP200  2019 

2.5. Дробилица МЕТСО METSO HP200  2019 

2.6. Сито KEESTRACK 4158  2006 

2.7. Сито KLEEMANN MS953  2018 

2.8. Сито METSO CVB1845  2019 

2.9. Сито METSO CVB1845  2019 

2.10. Натоварувач 966 1(прв) CAT 966 GII  2003 

211. Натоварувач 966 2(втор) CAT 966 GII  2005 

2.12. Натоварувач ОК OK L20  1996 

2.13. Натоварувач ЛИПКЕР Л544 LIEBHERR L544  2004 

2.14. Натоварувач ЛИПКЕР Л554 LIEBHERR L554  2003 

2.15. Натоварувач ЦЛГ 856Х LIU GONG CLG856X  2017 

2.16. Багер CAT330 CAT 330 CLNME  2005 

2.17. Багер ЛИПКЕР Германија 

LIEBHERR R 904-668 

LITRONIC 

 1999 

2.18. Багер JCB JS330 JCB JS330  2004 
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2.19. Ровокопач ВОЛВО VOLVO EC240C  2008 

2.20. Ровокопач ВОЛВО VOLVO EC380E  2018 

2.21. Ровокопач ВОЛВО VOLVO EC240  2000 

2.22. Булдожер ТГ-200 TG200  1979 

3. Градежна опрема 

3.1. Ваљак Ричи Брос    

3.2. Хидрауличен ваљак Ричи Брос    

3.3. Виљушкар Тојота Toyota   

3.4. Компресор ТУП ХП 750 

HERCULES INTERSOLL – 

RAND 

 1989 

3.5. 

Машина за дупчење АТЛАС КОПКО 

812  

 1989 

3.6. Ваљак Протект Боксер 111 Protect boxer  2005 

3.7. Бушилица за камен Шведска Atlas Copco D7 RRC  2006 

3.8. 

Товарен камион Мерцедес 

2629к6х4/32 

MERCEDES BENZ 2629K. 

6X4/32 

SK-677-IB 1992 

 
 

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 
 

За извршување на работите на површинскиот коп за експлоатација на железо - 
никлоносна руда и варовник,  МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ангажира  
работна сила дадена во Табела 4. 
 
Табела 4 - Спецификација на потребната работна сила 
 

Р.б. Презиме и име Работна позиција 

1.  Ковилоски  Драган Технички  раководител 
2.  Спасовски  Стојан Технички  раководител 
3.  Мицевски  Блаже Оператор на Дробилка 
4.  Цуцак  Бајрам Оператор на Багер 
5.  Алексовски  Никола Оператор на Бушилица 
6.  Алексовски  Александар Технички  раководител 
7.  Петровски  Роберт Оператор на Утоварач 
8.  Пајазитов  Сакип Оператор на Дробилка 
9.  Зафиров  Дарко Оператор на Дробилка 
10.  Трајковски  Ангелче Багер 
11.  Тодев  Александар Работник  во  каменолом 
12.  Гиоски  Илчо Оператор на  Утоварач 
13.  Трајковски  Боби Оператор на  Бушилица 
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14.  Цуцак  Амел Оператор на  Утоварач 
15.  Пановски  Аце Оператор на Багер 
16.  Пановски  Панче Оператор на  Дробилка 
17.  Перковски  Зоран Бравар 
18.  Маневски  Лазо Чувар 
19.  Стојановски  Дејанчо Оператор на  Дробилка 
20.  Јанков  Димитар Оператор на  вага 
21.  Трајковски  Тоше Работник во  каменолом 

 
Површинскиот коп за експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник ќе работи 
5 дена во неделата по 8 часа, едносменско работење, а повремено и во саботите доколку 
работата тоа го  налага. 
 
Oсновнитe параметри на по однос на работењето на површинскиот коп се следните: 
 

Годишен капацитет на производство на никел 100.000 t 
Годишен капацитет на производство на варовник 700.000 t 

Вкупна количина 800.000 t 
Број на работни денови во годината околу 300 дена 

Број на работни смени на ден 1 смена, по потреба 2, по 
потреба и сабота  

Број на работни часови во смена 8 h 

 

Одговорно лице за заштита на животната средина Спасовски Стојан - рударски инжинер. 

 
Организациска шема бр.1 на друштвото МИСА-МГ ДООЕЛ Скопје  
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Организациска шема бр.2 на коп и сепарација ,,ГРООТ,, Општина Велес  

 

IV. СУРОВИНИ, ПОМОШНИ   МАТЕРИЈАЛИ  И  ЕНЕРГЕНСИ   УПОТРЕБЕНИ   ИЛИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО  ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 
Табела 5 - Суровини во процесот на производство 

Р.б. Материјал/ 
Супстанција  

(1) 

САЅ  

Број 

(4) 

Категорија 
на опасност  

(2) 
  

Моментално 
складирана 
количина 

Годишна употреба R и Ѕ  

фрази (3) 
 

1.  Јаловина    околу 5% од 
вкупното годишно 

п-во 

/ 

2.  Варовник    700.000 t / годишно  

3.  Никел    100.000 t / годишно  

4.  Моторно масло, 68643-42-3 Класа 3 нема 1 t S3, 16, 26 
 синтетичко и     R36, 52, 53 

 минерално      

5.  Хидраулично  
масло 

64742-52-5 Класа 3 нема 1 t S26, 
R36, 52, 53 

6.  Автогуми / Класа 4.1 50 парчиња 30 парчиња / 

7.  Експлозив 64742- 52-5 Класа 5.1 
Оксидирачк 
и материи 

Нема   R 2,3,5,6, 7, 
12, 16, 25, 

36, 

37, 44 
S 2, 4,15, 

21, 
23,41,47, 

 53 

   Класа 1.1  
  Експлозивн

и 
 

  материи и  
  предмети  

8.  Детонатори / / нема 2000 парчиња / 

9.  Конектори / / нема 2000 парчиња / 

10.  Бавногорлив 
фитил 

/ / нема 100 m / 
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Забелешка: Поради недостапност на податоци, CAS броевите и R и S фразите за некои 
супстанции не се дадени, а кај други се дадени како индикативни бидејќи се однесуваат 
на тие фамилии на продукти, односно не се однесуваат точно на продуктот. 

 
1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете 
детали за секојасупстанција. 
2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Весник на РМ.92/07) 
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
4. Chemical Abstracts Service (CAS) 

 
 
 Снабдување со електрична  енергија и горива 

На целата инсталација ќе се користи електрична енергија како ресурс за работа на 
дробиличните постројки, која е планирана цел во блиска иднина, се врши изведба на 
далековод и трафостаница со моќност од 1250 KW. За таа цел се инвестира во современа 
опрема.  Но засега се користи дизел гориво за покренување на опремата, механизацијата, 
возниот парк во количина од околу 25.000 l / месечно. 
 
 Ракување со суровини, меѓупроизводи и  производи 

За производство на сепариран материјал основна суровина е несепариран материјал, кој 
се добива од ископ. Ископот се врши со машини, се товари во камиони кои го 
транспортираат во кругот на копот каде се врши примарно дробење во мобилна 
дробилка. 

Целиот ископан и примарно раздробен материјал од површинскиот коп со камиони се 
носи на дополнително ситнење и сепарирање во сепарацијата во сопственост на 
Операторот. Транспортот на материјалот од местото на ископот, каде се утоварува со 
градежни машини вокамиони и се транспортира до кругот на сепарацијата. Примарно 
раздробениот материјал, како несепариран се носи директно на сепарацијата и за 
истиот постои времена депонија со мал капацитет во кругот на сепарацијата. 
Материјалот се раздробува и сепарира во фракции. Сепарираниот материјал се складира 
на отворено во непосредна близина на сепарацијата поделена на агрегати. 
Сепарираниот материјал најчесто се користи за производство на бетон, бетонски 
фабриканти и асфалт. Природниот фракционен агрегат не содржи опасни материи. 

 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН  ОТПАД 

 
Продукцијата на комунален отпад се очекува да биде мала бидејќи се предвидува на 
копот да работат околу 20 вработени. Според тоа дневната продукција на отпад се 
проценува на максимум на максимум 1-2 kg во која се вбројуваат отпадот од пакување 
остатоци од храна, повремено хартија, пластика и сл. Цврстиот комунален отпад ќе се 
собира во посебна канта за селекција на тој вид на отпад. Во постапка е обезбедување на 
договор за превземање на тој вид на отпад со Јавното Комунално Претпријатие во Велес. 
Ќе се превземеат сите мерки за поставување на засебни садови за секој отпад посебно и 
тоа: комунален отпад, отпадна хартија, отпад од пакување, отпад од метал и сл. 
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Јаловината е отпад кој се продуцира во голема количина и тоа до мах. 5 % од вкупно 
откопаниот материјал,  која количина се предвидува да се одлага на самиот локалитет, 
на место предвидено за истата. Јаловината од одлагалиштата ќе се искористува како 
тампонски материјал, а хумусниот и земјен дел од истата ќе се употреби при 
рекултивација на копот односно ќе се врати на мастата од каде е извршено 
ископувањето. 
 

Табела 6  

 
Реф 
бр. 

Вид на отпад/ 
материјал 

Број од 
Европск

иот 
каталог 
на отпад 

Количина  
Преработка/ 
одложување 

 
Метод и локација на 

одложување, Начин на 
постапување 

Количин
а по 

месец 

Годишна 
количина 

1 

Јаловина 
 

17 05 04 1 t/мес ≤ 12 t/год 

Ќе се депонира 
во кругот на 
концесикото 

поле 

Приватни лица го 
превземаат за 

тампонирање на 

дворови и сл. 

2 
Моторно 

масло, 
синтетичко 

и минерално 
за 

подмачкува
ње 

13 02 05* 
≤ 50 

литри 
≤ 600 

литри 

Предавање на 
овластен 

Собирач на 
отпадни 

моторни масла 
(според договор 
со ФПМ МИНОЛ 

ДООЕЛ) 

Се собира во буриња 
и 

се складира во 
магацин 

до преземање од 

овластен Собирач на 
отпадни масла. 

3 

Хидраули- 
чно масло 

13 01 01 
≤ 1 

литри 
≤ 10 литри 

Предавање на 
овластен 

Собирач на 
отпадни 

моторни масла 
(според договор 
со ФПМ МИНОЛ 

ДООЕЛ) 

Се собира во буриња 
и 

се складира во 
магацин 

до преземање од 

Собирач на отпадни 

масла. 

4 

Измешан 
комунален 

отпад 
20 03 01 ≤ 10 кг ≤  100 кг 

Се собира во 
контејнери 

Се собира и депонира 
во најблиската канта, 
засега нема договор 

со овластен 
превземач, Во фаза 
на склучување на  

договор со КЈП Велес 

5 
Стари 

отпадни 
автомобилск

и гуми 

16 01 03 ≤ 2 ≤25 

Собирање на 
привремена 
депонија и 

предавање на 
овластен 
собирач 

Предавање на 
овластен собирач 
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6 

Отпадно 
железо 

17 04 05 ≤ 50 кг ≤ 600 кг предавање 

Откупен пункт на 

регистриран 
правенсубјект 

за откуп на 
секундарна 

суровина или фирма 
- клиенти која врши 

откуп по фактура 

7 

Отпадни 
акумулатори 

16 06 01 ≤ 1 ≤ 10 

Собирање на 
привремена 
депонија и 

предавање на 
овластен собирач 

Да се најде фирма 
која ќе ги превземе 

истите, да се 
складираат се додека 

не се дадат на 
овластен превземач 

8 
Отпад од 
пакување 
(картон, 
хартија)  

20 01 01  ≤ 2 кг ≤  25 кг 

Собирање на 
привремена 
депонија и 

предавање на 
овластен собирач 

Да се најде фирма 
која ќе ги превземе 

истите, да се 
складираат се додека 

не се дадат на 
овластен превземач 

9 

Отпадни 
хартиени 
филтри 

15 02 99 ≤ 5 кг ≤  60 кг 

Собирање на 
привремена 
депонија и 

предавање на 
овластен собирач 

Да се најде фирма 
која ќе ги превземе 

истите, да се 
складираат се додека 

не се 
дадат/превземат 

острана на овластен 
превземач / 
постапувач 

 

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРА 
 
Од активностите кои ќе се вршат при експлоатација како емитирачки супстанции во 
воздухот се јавуваат: 
 
Прашина за време на дупчењето на минските дупнатини, минирањето, 
транспортирањето на минералната суровина и при работата на дробиличната постројка. 
За оборување на прашината се применуваат распрскувачи на вода на пресипните места 
и со цистерна се врши влажнење на интерните патеки затоа цениме дека нема да дојде 
до значајно загадување на воздухот кое наложува превземање на дополнителни мерки. 
За намалување на емисиите на прашина, операторот со помош на цистерна ќе врши 
праскање на патиштата, складиштата за суровини и готов производ и работните 
плануми со вода секојдневно во летниот период, започнувајќи од 01 јуни до 01 
октомври. Во преостанатиот период од годината ќе врши прскање на работните 
патишта, складишта и плануми со цистерна по потреба и во зависност од временските 
услови. 
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Со цел намалување на прашината, се задолжуваат ракувачите на товарните машини-
машинистите  и управувачите со цистерна за прскаење на вода, во периодот кога е сува 
подлогата најмалку два пати во текот на една смена да вршат чистење и прскање на 
пристапните патишта до сепарацијата како и подлогата покрај  депониите и кај 
сепарацијата.  
 
Издувни гасови се ослободуваат при работата на опремата/возилата, но ако се 
имапредвид количината на опремата која е ангажирана слободно може да се кажедека 
станува збор за многу мала емисија во животната средина. Употребата на   еколошките 
горива кои се на пазарите на територијата на Република Македонија исто така 
допринесува во намалување на негативното влијание врз човекот и  животната средина.  
 
Влијанието на токсичните гасови може да остави последици на луѓето кои се директно и 
долго време изложени на истите. Чадот на пример дејствува претежно на дишните 
органи, на кожата и слично, а јагленородните оксиди делуваат како силни отрови и 
антиоксиданти. Азотните оксиди предизвикуваат астма, алергии и малигни болести на 
дишните патишта. Некои соединенија од групата на полицикличните јагленоводороди,  
бензопиренот на пример, кој е продукт на согорување на нафтата (еден тон нафта дава 
50 мг бензопирен) е прв на листата а згора на тоа и најраспространет од канцерогените 
материи. Димот и чадот исто како продукти на согорување на нафтата и дериватите 
имаат канцерогени својства, со слични ефекти како димот од тутунот, а изразито 
канцерогени се и цврстите честички како продукт на согорувањето. Со оглед дека во 
близината на концесиското подрачје нема населени места и земјоделско земјиште и 
влијанието од емитирачки супстанци е незначително. Фрекфенцијата на мониторингот 
ке биде еднаш годишно.  
 
Во прилог на барањето, следи извештајот - Модел на дисперзија на емисии на цврстите 
честички (ПМ10) во атмосферата, од колоп ,,ГРООТ,,. Во прилог хиперлинк од 
документот. 
 
Model na disperzija_MISA-MG_fin.docx 
 
 

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Од производствениот процес нема да се продуцира отпадна вода. За задоволување на 
хигиенските потреби се предвидува употреба на вода од цистерна инсталирана на копот 
која по потреба ќе се надополнува. За задоволување на физиолошките потреби постои 
мобилен тоалет, за кој МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје има договор со фирма за 
изнајмување и одржување на истиот. 
 
 

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 
 
Главни извори на загадувањето на почвата се аероседиментите од кварцити но во многу 
мали количини. Во составот на аероседиментот ќе се најдат цврсти честици (дел и од 
работата на дизел-моторите), сулфати, нитрати и талози од аеросолите со одредена 
киселост, предизвикана од реакциите на сулфурните, азотните, јаглеродните оксиди со 
дождовните води. Со оглед на тоа дека подрачјето е релативно добро проветрено, 
седиментацијата на овие материи кои во суштитна не се загадувачки ќе се одвива на 

Model%20na%20disperzija_MISA-MG_fin.docx
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релативно широк простор, така што таложењето на почвите на потесен појас покрај 
концесиското поле се очекува само при неповолни метеоролошки услови (магли и 
екстремно ниски температури). 
Количествата на атмосферски води кои ќе се сливаат од рудникот главно истекуваат по 
стрмниот терен и по попатно исталожување се вливаат во реката Вардар. 
 
 

IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 
 
На предметното подрачје не е забележано присуство на ретки или загрозени видови за 
да се приемнуваат компензаторски мерки или преселување на дел од флората или 
фауната. Со расчистувањето на вегетацијата од теренот, иако не се очекува класично 
загрозување живиот свет, се очекува миграција и уништување на живеалиштата од 
флората и фауната кои се присутни на концесиското поле. Причина за миграција на 
видовите ќе биде емисијата на бучава. 

 

X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
 
Главното влијание има емисијата на бучава од опремата и  механизација, со која ќе се 
изведуваат експлоатационо дробиличните активности и која може да продуцира високо 
ниво на бучава дури и до 85 dB. Бидејќи се работи за локација која е оддалечена 
најмалку 1,5 км од најблиското населено место Башино село,  нивото на бучава кое 
стигнува до истото е занемарлива. Од досегашното искуство од слични површински 
копови бучавата и вибрациите односно нивниот интензитет не влијае негативно на 
околниот терен особено ако се има во предвид оддалеченоста од најблиското населено 
место Башино село. Извор на нејонизирачки зрачења (светлина и топлина) кои 
негативно би влијаеле врз  животната средина не се присутни. Фрекфенцијата на 
мониторингот ке биде еднаш годишно, за што е планирано да се изврши мерење на 
вибрации при минирање, која е планирана цел за оваа година. 
 
Според Правилникот за локации на мерните места за бучава, каменоломот и 
сепарацијата се наогаат во IV подрачје. 
Денот (Ld) опфаќа период од 07:00 до 19:00 часот; вечерта (Lv) опфаќа период од 19:00 
до 23:00 часот; а ноќ (Ln) од 23:00 до 07:00 часот. 
 

 
 
Во прилог лабораторискиот извештај од Технолаб бр.203/19, од датум 05.06.2019 
година. Извршени се мерења на квалитет на амбиентален воздух и ниво на бучава во 
околината на кеменоломот. 
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XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРОМЕРОЦИ 

 Табела 8 

Параматар Фрекфенција на мониторингот Метод на 
земање на 
прмероци 

Метод на 
анализа / 
техника 

Ниво на 
бучава 

Еднаш годишно на 4 мерни места 
(ММ1 – ММ4) означени на скицата 

Стандарден По пропишана 
метода 

Емисии во 
возудх 

Еднаш годишно на 1 мерно место 
(ММ1) означени на скицата 

Стандарден По пропишана 
метода 

 
 

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
 

Друштвото редовно ги следи и исполнува  законските барања во делот на животната 
средина и заштитата на здравјето и безбедноста при работа, а со самото тоа се 
идентификуваат аспектите и влијанијата, се мониторираат и превземаат мерки за 
намалување доколку има потреба, се поставуваа цели и прграми, се врши мониторинг и 
мерење во животната средина и во заштита на здравје и безбедност при работа.  

Како методи, процеси и помошни процеси со цел за намалување и третман на 
загадувањето и искористувањето на отпадот се користат следниве:  
 
Табела 9 

Програма за подобрување 

Р.б.  Мерка / цел Датум на 
завршување 

Вредност на 
инвестицијата 

1.  Заменување на дизел горивото за покренување на 
дробилките, преку користење  на електрична енергија, 
со цел намалување на издувните гасови. Вложување во 
систем за ел.енергија (далековод, трансформатор). 

12.2019 300.000 еур 

2.  Редовно се врши сервис на возниот парк и на опремата, 
со цел намалување на нивното влијание во животната 
средина, како и по здавјето на вработените 

континуирано 
/ секоја година 

300.000 
денари 

3.  Еднаш во текот на 12 месеци ке се вршат разни вежби 
за постапување  во вонредни ситуации, како законско 
барање. 

континуирано 
/ секоја година 

/ 

4.  Разни обуки за животна средина, селекција на отпад, 
следење на законските измени во делот на животна 
средина, и сл. 

континуирано 
/ секоја година 

10.000 денари 
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5.  Маслата и горивата кои се користат за одржување на 
машините и постројката се собираат во буриња, и се 
предаваат на овластен собирач на опасен отпад, за кој 
постои и договор за превземање со ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ 
Штип. 

континуирано  60.000 денари 

6.  Подобрување е селекција на отпадот,  поставување на 
канти за селекција на повеќе видови отпад, нивно 
означување со соодветните шифри на отпад, 
потпишување на договори со овластени 
превземачи/постапувачи со соодветниот отпад, видење 
на евиденција на создадени и предадени количини на 
отпад. Комуналниот цврст отпад од вработените и 
технолошки отпад ќе се собира, транспортира и 
депонира од страна на јавното  комнално претпријатие 

континуирано 
/ секоја година 

10.000 денари 

7.  Вршење на мерења и мониторингот на аспектите во 
ж.средина, испуштање во воздух,  бучава и вибрации. 

еднаш 
годишно  

60.000 денари 

8.  Засадување на зеленило за намалување на негативните 
влијанија врз почвата и воздухот. 

континуирано 
/ секоја година  

60.000 денари 

9.  Редовен сервис и одржување на ПП апаратите. двапати 
годишно  

10.000 денари 

10.  Покривање на боксовите е возможно, само кај линијата 
број 2, додека покривање на транспортните ленти е 
возможно кај опремата број 3 (во фаза на изведба). 

завршување  
до 06.2019 

5.000 еура 

 

 

XIII. СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 
 
Во случај на непредвидени настани, веднаш се идентификува случајот и се повикува 
државниот инспекторат за животна средина, а по потреба и други инспекторати и 
институции, се спроведува истрага за причините на настанувањето на истите, се 
изолира изворот во случај на емисија, се врши оценување на загадувањето во околината, 
доколку постои. За настанатите итни / вонредни ситуациии се води евиденција, и истата 
се доставува до надлежнниот орган по негово барање. Во прилог на ова барање се 
наогаат Планот за вонредни состојби и регистарот на потенцијални влијанија во 
животната средина. 
  

Вид на 
инцидент или 

вонредна 
ситуација 

Можни 
влијанија на 
животната 

средина 

МЕРКИ 

Пожар на 
објектите, 

инсталациите, 
возниот парк 

Загадување на 
воздухот, 
почвата и 

водите 

- Исклучување на агрегат за производство на електрична 
енергија. 

- Итен повик на Службата за ПП заштита и итна помош. 

- Изолирање и дислокација на запаливите материи 
складирани во магацинот и во кругот на инсталацијата 
(платнени вреќи, масла, акумулатори, амбалажа и сл. 
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- Обука за користење на ПП апаратите. 

- Контрола на превентивното одржување од страна на 
овластен субјект. 

- Примена на Правилникот за заштита при работа и 
нормативот за користење на лични заштитни средства. 

Експлозија од 
технолошкиот 

процес 

Опасност по 
животот на 

врабоените и 
загадување на 
атмосферата 

- Редовна контрола и придржување кон постапките за 
ракување и транспорт на експлозивни средства. 

- Контрола на ПП апаратите. 

- Контрола на превентивно одржување опремата за работа 
од страна на овластен субјект. 

- Итен повик на Службата за прва помош. 

- Исклучување на агрегат за производство на електрична 
енергија. 

- Едукација на вработените. 

- Примена на Правилникот за заштита при работа и 
нормативот за користење на лични заштитни средства. 

Земјотрес 

Загадување на 
воздухот, 
почвата и 

водите 

- Запирање на процесот на производство и довод на 
електрична енергија. 

- Итен повик на Службите за ПП заштита и Прва помош. 

- Редовно превентивно одржување на опремата и 
инсталациите. 

- Санација од оштетувањата од било кој вид во соработка со 
соодветни стручни екипи. 

- Испитувања и соодветни мерења пред пуштање во 
повторна работа на технолошката линија, анализа на 
почвата зафатена од елементарната непогода. 

- Контрола на ПП апаратите за извршени редовни 
превентивни прегледи и обука за нивно користење. 

- Примена на правилникот за заштита при работа и 
нормативот за користење на лични заштитни средства. 

Поплава 
Загадување на 

водите и 
почвата 

- Контрола на системот за одвод на атмосферската вода. 

- Редовно пратење на хидрометеоролошката прогноза и 
дефинирање на начинот на прифаќање на атмосферските 
врнежи 

- Активно учество при санацијата на последиците од 
евентуалните поплави во соработка со соодветни стручни 
институции. 

- Анализа на загадувањето на медиумите на животната 
средина. Во случај на неусогласености, се превземаат мерки 
за отстранување. 

- Анализа на почвата на местата на деградација и 
превземање на соодветни корективни мерки. 

- Примена на Правилникот за заштита при работа и 
нормативот за користење на лични заштитни средства. 
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ПЛАН ЗА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА  

1. Пожар, Експлозија 

1. Да се 
превземат 
итни мерки за 
локализација и 
осигурување 
на 
опожарениот 
дел  

2. Да се даде прва 
помош на 
повредените – да 
се организира 
згрижување на 
повредените  

3. Да се извлече 
опремата од 
местото на 
пожарот– НЕ ЈА 
ЗАГРОЗУВАЈ 
СВОЈАТА 
СИГУРНОСТ    

4. Извести го 
раководителот 

 

5.Раководителот 
ја известува 
личноста 
одговорна за 
координација 

2. Одлевање на масло / гориво во околината 

1. На местото 
на излевањето 
ВЕДНАШ преку 
дамката да се 
фрли средство 
за апсорпција 
  

2. Почекај 
маслото/горивото  
да впие  
 

3. Внимателно 
собери ја 
замастената 
маса и одлози ја 
во замастениот 
отпад  

4. Во случај на 
одлевање на 
поголема 
количина масло 
или гориво да се 
извести 
раководителот  

5.Раководителот 
ја известува 
личноста 
одговорна за 
координација 

3. Поплава 

1. Веднаш да се 
прекинат сите 
дејности, 
доколку дојде 
до истекување 
на вода да се 
оддалечат сите 
присутни на 
вода 

2. Пронајди го 
најблискиот 
вентил до 
местото на 
прекинот и 
затвори го  
на вода 

3. Извести го 
раководителот
  

4.Раководителот 
ја известува 
личноста 
одговорна за 
интервенција
  

4.Раководителот 
ја известува 
личноста 
одговорна за 
интервенција
  

 

5. Личноста 
одговорна за 
интервенција за 
случајот го 
известува 
локалниот 
дистрибутер на 
вода 

Потребна опрема за интервенција 

  1 Лопата 
  1 Противпожарен апарат 
  1 Пар маслоотпорни чизми и ракавици 

 1 Сад со средство за апсорпција (песок, 
пилевина, струготини)  

  1 Сад за собирање на контамираното тло 

 
ЛИЧНОСТИ ОДГОВОРНИ ВО СЛУЧАЈ НА ОПАСНОСТИ 

Aктивираност: Oдговорна личност: Teлефон: 

Координирање во вонредна 
состојба 

  

ВАЖНИ БРОЕВИ 

192 – ПОЛИЦИЈА 194 – ПРВА ПОМОШ 

193 – ПРОТИВПОЖАРНА 195 – ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ 
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Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица 
 
Инсталацијата е уредена така да овозможува непречено работење и безбедно 
изведување на сите работи од почетокот до завршетокот на производниот процес на 
производство. Oневозможен е  пристап на невработени лица. Влегувањето и 
излегувањето од објектот се врши на одредено место, односно на главниот влез кој е на 
страната на пристапниот пат. На главниот влез има ке има капија со портирница и табла 
со назив за означување на истата. 
 
Уредување и одржување на околината односно сообраќајниците во инсталацијата 
 
Со цел да се овозможи непречен пристап на возила и машини за дотур на материјали на 
објектот се користат постојните сообраќајници и истите се одржуваат во чиста состојба. 
 
Начин на обезбедување и обележување на опасните места на инсталацијата 
 
Обезбедувањето на опасните места се прави на тој начин што на влезот на 
инсталацијата е поставена табла со натпис “забранет влез за невработени”, а за 
вработените се поставени табли за предупредување на местата каде постои опасност. 
Исто така се поставени табли со натпис за задолжително носење и користење на 
средствата за лична заштита.Таблите за  предупредување се поставени на видно место и 
на сите места каде постои можност од настанување на повреда. 
 
Уредување на електричните инсталации и осветленост на одделни места на 
објектот 
 
Заради безбедност на вработените не смее да се врши поправка на машините и уредите 
додека предходно не се исклучи напонот. Во колку настанат кварови на електричната 
инсталација отклонувањето на истите може да го врши само квалификувано лице за таа 
цел. 
 
Мерки и средства за заштита од пожари 
 
Во случај на пожар, за негово гаснење се користат ПП апарати, а ако пожарот е од 
поголем карактер треба да се бара помош од најблиската ПП бригада. На локацијата 
постојат доволен број на ПП апарати. Во зоните на опасност, се забранува работа со 
алатки, уреди и опрема кога при работа со истите се јавува искрење и тоа представува 
опасност од појава на пожар и експлозија. 
 
 
Општи услови за ПП заштита 
 
Како општи услови за ПП заштита се следните: 
 Отстранување на сите непотребни запаливи материјали и средства; 
 Внимателно ракување со сите материјали и средства со кои се работи; 
 Средствата за ПП заштита треба во секој момент да се исправни и спремни за 
употреба и контролирани според упатството на производителот; 
 Во случај на пожар треба да се интервенира со средствата за ПП заштита во што 
покус рок, а со цел неутрализирање и спречување на проширување на пожарот; 
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 Во случај на пожар најблиските работници треба да интервенираат со ПП 
апаратите; 
 Во случај на појава на пожар,се користат прирачните алати, песок и ПП апаратите 
со сув прав; 
 Обуката за ракување со средствата за ПП заштита треба да се организира за секој 
вработен; 
 При организирањето на ПП заштита мора да се применат општите и посебните 
прописи за ПП заштита за ваков вид објекти. 
 
Укажување на прва помош во случај на повреда при работа 
 
Давање прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на лице 
место, за која цел се користат средствата од сандачето за прва помош, кое е поставено на 
видно место и лесно да се доаѓа до него. 
Прва помош на повредениот му дава лице од службениот кадар или друго лице обучено 
за давање прва помош. Во колку повредата е потешка и е потребна помош од стручни 
лица, повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се пренесува до 
најблиската здравствена установа. 
Сандачето за прва помош е обележано со зелен крст и секогаш треба да биде полно со 
потребните материјали. За потрошените средства од истото се води попис во книга и се 
дополнува  веднаш. 
 

Опасност од избувнување пожар од инсталациите на опремата  

 

Инсталацијата за површинска експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник  на 
наоѓалиштето “Гроот” Велес, нема инсталирано класичен систем за складирање на 
гориво, освен една помала цистерна и пластични канистри за складирање на помала 
количина на гориво, па можноста за избувнување на пожар од ваков карактер е сведена 
на минимум. Ангажираната механизација потребна за ваков вид на објекти со гориво се 
снабдува со автоцистерни преку директно преточување во резервоарите, па во 
опасности од избувнување на пожар спаѓаат: 

 Опасност од неправилно ракување при преточување на гориво од пластичните 
канистри, 

 Опасност од неизолирани цевки во моторите за внатрешно согорување, 

 Опасност од корозија.  

 

Одредување зони на опасност и мерки и средства за пп заштита 

 

Одредување зона на опасност 

 Агрегат, 

 Разводна табла, 

 Разводна мрежа, 

 Место за преточување на гориво, 

 Инсталации во опремата за работа. 
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Мерки и средства за ПП заштита 

За ПП заштита се предвидуваат вообичаените мерки, како што се: 

 Обука на вработените за ПП заштита 

 Забрането внесување на запаливи материјали во близина на просторот каде се 
врши полнење на гориво. 

 Одредување посебно место за дополнување на гориво 

 Поставување знаци за предупредување и тоа: 

 Забрането пушење околу просторот за манипулација со гориво, 

 Забранета употреба на отворен пламен во близина на објектот за манипулација со 
гориво. 

 Забрана на употреба на алат кој искри и друго. 

 

Средства за ПП заштита  

Како средства за ПП заштита предвидени се средства за “суво” гасење - локализирање на 
пожар и тоа: 

 Превентивни средства, 

 ПП апарати. 

Како превентивни средства за локализирање на пожар се користат комплети кои се 
состојат од: 

 Прирачен алат (лопата, копач и кофа) поставен на даска и обоен со црвена боја 

 Сандак за песок обоен со црвена боја. 

Како ПП апарати за “суво” гасење - локализирање на пожар ќе се користи прирачен 
апарат тип С9 поставен во помошна куќичка. 
 
 

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТИТЕ 
 
 
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина. МИСА-МГ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, има подготвен детален план со финансиски импликации 
за престанок на работа на инсталацијата или нејзино затварање во целост. Планот да 
содржи: Изјава за обемот на планот, Критериумите кои дефинираат успешен престанок 
со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди мнинимум влијание врз 
животната средина, Програма за постигнување на наведените критиериуми, 
Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.  
Изработен е план за ремедијација во случај на целосен престанок на работа на 
површинскиот коп ,,ГРООТ,,. 
Успешно дислоцирање, со минимизирањето на влијанијата врз животната средина би се 
одвивале во следните фази: 
1. Дислокација на суровините и крајните производи, 
2. Дислокација на процесната опрема, 
3. Дислокација на времените објекти, 
4. Уредување на теренот и потревнување. 
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1. Пренамена на локацијата 
Бидејќи локацијата наменета за ископ на минерална суровина во прв ред е пренамена во 
пошумено земјиште или пасиште. 
За воведување на локацијата до состојба на пасиште потребно е да се направат анализи 
на почвата и дополнителни истражувања со кои би се утврдило дали е потребно 
деконтаминирање или отстранување на контаминираниот слој на локацијата. 
Доколку се утврди контаминација на површината се превземаат соодветни мерки во 
согласност со Законот за заштита од јонизирачко зрачење, Законот за управување со 
отпад и Законот за заштита на животната средина. 
 
2. Контрола на остатоците на материјали на локацијата 
Со планот за ремедијација се претпоставува дека периодот на затворање би бил 
однапред познат и складираните количини на суровини, помошни материјали и готови 
производи би биле исцрпени или сведени на минимум. Дел од материалите кои не се 
употребени ако е можно ќе бидат вратени на добавувачот. Останатите материјали ќе 
бидат соодветно распоредени. Со цврстиот отпад се постапува според член 26 и член 34 
од Законот за управување со отпад. 
 
3. Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки 
3.1. Опрема и возен парк 
Доколку опремата е сеуште функционална, истата ќе биде преместена на соодветна 
локација за таа намена. Доколку опремата е надвор од фунција, во зависност од 
материјалот од кој е изработена, ќе биде селектирана и продадена како секундарна 
суровина. 
 
3.2. Објекти 
При дислоцирање, дел од материјалите кои може да се искористат би биле демонтирани 
и дислоцирани, а останатата метална конструкција би била демонтирана и продадена 
како секундарна суровина. 
 
3.3. Линијата за дробење на минерална суровина 
Линијата за дробење е мобилна и пренослива во зависност од потребите. Нејзината 
дислокација би се извршила по завршување на активностите на ископ и производство. 
 
3.4. Пристапни патишта 
Пристапните патишта се воглавно направени од локален материјал и дробен камен, така 
што шутот од истите би се употребил при рекултивацијата на теренот. 
 
 
4. Опсег на уривање 
Би се истражувала можноста и начинот на преместување/враќање во нормална 
состојба/одложување на отпад.  
Дислокацијата би се одвивала во следниве фази: 
Фаза 1: Ќе ја опфати дислокацијатана суровините и производите (доколку не се 
исцрпени) и помошните материјали. 
Фаза 2: Дислокација на опремата, инсталациите и возниот парк, 
Фаза 3: Демонтирање на помошните објекти и нивна селекција за понатамошни 
искористувања. 
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5. Ремедијација на контаминираната површина 
Во зависност од степенот на евентуалната контаминираност на површините ќе се 
превземаат соодветни мерки. 
Ако мерењата покажат контаминираност на површината истата ќе се третира на 
соодветно место надвор од локацијата како чиста ќе се складира на депонијата за цврст 
отпад.  Контаминираност може да се појави и на горниот слој на земјата на складот за 
помошни материјали. Во тој случај се вршат мерења, а понатамошната постапка е иста 
како во претходниот случај. Ќе се извршат мерења на контаминираност на сите места 
каде има потенцијална опасност од контаминација и ќе се превземат горенаведените 
мерки. 
 
6. Одржливост и проверка на планот 
Во текот на оперативниот живот на инсталацијата, Планот за ремедијација на 
земјиштето ќе се преиспитува во зависнот од потребите и измените кои се направени на 
локацијата. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за 
загадување, како и истражувања за ризиците кои произлегуваат од активноста од 
работниот век на инсталацијата. Временскиот период за почеток на примена на планот 
за ремедијација не може точно да се утврди бидејќи тоа директно зависи од динамиката 
на работа, капацитетите на рудни резерви и други услови. 
 
 
7. Инвестициски вложувања 
 Трошоци за преместување на опремата и возниот парк:  250.000,00 денари 
 Трошоци за демонтажа на конструкции:    300.000,00 денари 
 Трошоци за демонтирање на времените објектите:  150.000,00 денари 
 Уредување на земјиштето (потревнување, хортикултура): 500.000,00 денари 
 
Сумирано планирани активности би биле следниве: 
 Искористување на сите суровини, со навремена најава на престанокот со 
активностите. 
 Отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата.  
 Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се затекне на локацијата во 
време на престанокот со работа ќе биде отстрането или рециклирано преку соодветни 
овластени фирми. 
 Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана до 
продажба или, ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку соодветни 
овластени фирми. 
 Зградите ќе бидат темелно исчистени пред напуштање. 
 Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се 
одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски период. 
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XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 
 
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето - ИСКЗ 

ИСКЗ e систем на заштита на животната средина како целина, од можните штетни 
влијанија на одредени активности. Основна цел на ИСКЗ е спречување на загадувањето 
на животната средина, а онаму каде тоа не е можно да ги намали емисиите во воздух, 
вода и почва, како и останатите штетни влијанија врз животната средина и здравјето на 
човекот, на прифатливо ниво во сите фази на дејноста (од проектирањето, преку 
изградбата, експлоатацијата, сé до отстранувањето на евентуалните штетни влијанија 
во случај на престанок на активноста).  

Согласно обврските, операторот подготви и доставува до надлежниот орган, барање за 
добивање на Б интегрирана еколошка дозвола.  

 

Процедурата за издавање на оваа еколошка дозвола се состои од неколку чекори:  

 Поднесување на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола,  

 Консултации на надлежниот орган со операторот и учесниците во постапката,  

 Известување за комплетност на барањето, односно евентуално негово 
дополнување,  

 Известување на јавноста и објава на барањето,  

 Разгледување на барањето од страна на надлежниот орган и подготовка на нацрт 
дозвола за усогласување со оперативен план,  

 Доставување на нацрт дозволата до операторот,  

 Разгледување на нацрт дозволата од страна на операторот и доставување на 
коментари до надлежниот орган,  

 Комплетирање на текстот на дозволата согласно преговорите и доставените 
коментари од засегнатата и заинтересираната јавност,  

 Издавање на Б интегрирана еколошка дозвола.  

 

Барањето за Б интегрирана еколошка дозвола е изготвена од страна на друштвото ДЕЛ 
СОЛУШН ДОО Скопје. Барањето е во согласност со барањата на македонската регулатива 
за ИСКЗ, соодветните национални упатства за подготовка на ИСКЗ барање и други 
најдобри пракси од оваа проблематика. 

 

Опис на активноста Барањето за Б интегрирана еколошка дозвола се однесува на 
постоечка активност - Прилог 2.  Активности  за  кои е потребна Б-интегрирана  
еколошка дозвола,Точка 3.Индустрија на  минерали Потточка 3.2. Инсталации  за ископ, 
дробење,мелење, сеење, загревање  на  минерални  суровини. 

 

Локација на проектот  
 
Градот Велес е позициониран на 41. 43' г.ш. и 21. 46' г.д., и на надморска висина од 150-
260 м. Географската поставеност на градот е многу поволна и нуди цела низа позитивни 
околности заради поврзаноста со главните магистрални сообраќајници. 

http://www.moepp.gov.mk/?page_id=944
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=944
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Површинскиот коп за експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник со линија 
за дробење и сепарација  е лоциран на КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес, на ридот 
ГРООТ односна на неговите источни падини во близина на Велес, оддалечено од град 
Велес околу 5 км на северозапад и 1,5 км од населеното место Башино село, на 
надморска височина од 675м. До самото наоѓалиште води локален пат погоден за 
сообраќај во поголем дел од годината. 
Теренот на  лежиштето е пошумен со ретка ниско стеблеста шума која на одредени 
делови и  воопшто ја нема. Наклонот на теренот е доста стрмен со паден агол од 20⁰ - 
30⁰.  
Од најблиското населено место Башино село копот и сепарацијата воздушно, се 
оддалечени од околу  1,5 км а оддалеченоста од другите места е поголема од 5 км. 
Почвите на ридстиот терен од локацијата на концесикото поле и непосредната околина 
се со квалитет од V –VI категорија и припаѓаат на цврсто врзаните карпести маси  
шкрилците и песочниците, а во околната се карактеризираат со  вредности од III 
категорија. Локацијата на проектот е дел од територијата на сливното подрачје на 
реката Вардар, која претставува најголем воден потенцијал во Република Македонија. Во 
непосредната околина на локацијата не постојат површински водотеци.  

 

Влијанија врз животната средина  

Работата на инсталацијата резултира со одредени ограничени и мали влијанија 
карактеристични за ваков тип активности. Влијанијата се состојат од фугитивни емисии 
во воздухот, отпад и бучава.  

 

Мерки за намалување на влијанијата  

Со цел спречување и контрола на влијанијата, во функција се низа на мерки кои се 
однесуваат на поедини прашања од животната средина, кои заедно со активностите 
предвидени во Програмата за подобрување треба да обезбедат целосна усогласеност со 
стандардите за животна средина и обврските на операторот.  

 

Програма за мониторинг  

Како оператор на постројка која има одредено влијание врз животната средина, 
операторот има обврска за вршење мониторинг над емисиите во животната средина, а 
во согласност со условите во интегрираната еколошка дозвола. Со цел следење на 
влијанијата од постројката, во прилог е даден предлог мониторинг план што вклучува 
активности за следење на влијанијата од постројката и квалитетот на животната 
средина (емисии и имисии).  

 

Програма за подобрување  

Со цел унапредување на заштитата на животната средина, постигнување повисоки 
еколошки перформанси, целосна и редовна усогласеност со сите постоечки стандарди за 
квалитет на животната средина и гранични вредности на емисија, операторот на 
активноста изработи Програма за подобрување. Програмата вклучува низа активности 
кои ќе бидат имлементирани во континуитет во текот на работата на инсталацијата. 
Програмата е дадена во Прилог.  

 

Оцена на влијанието врз животната средина  

Согласно барањата утврдени во Законот за животната средина и релевантната 
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подзаконска регулатива, изработено е барање за Б интегрирана еколошка дозвола. 
Главните резултати од оцената на влијанието врз животната средина се приложени во 
продолжение. Согласно резултатите на анализите, онаму каде е потребно, ќе бидат 
превземени мерки за намалување на влијанијата и одржливо управување со животната 
средина, сложени во форма на оперативен план. 

Во текот на својата оперативност, активноста не создава континуирани емисии на 
полутанти во воздухот, водите и почвите, ниту континуирано емитира индустриска 
вознемирувачка и штетна бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење во непосредната 
околина и животната средина. Основно влијание од работата на инсталацијата се 
однесува на фугитивни емисиите на прашина во воздухот, создавање на инертен 
неопасен отпад и емисии на бучава.  

 

Заклучок  

Имајќи ги во предвид резултатите од анализата на потенцијалните влијанија врз 
животната средина и принципите на одржливиот развој, оперативноста на МИСА-МГ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје е оправдана, бидејќи:   

 Аспектите на животната средина поврзани со оперативноста на инсталацијата се 
целосно утврдени и земени во предвид.   

 Процената на влијанијата врз животната средина е базирана на најдобро 
достапни информации.   

 Идентификуваните потенцијални влијанија можат да бидат елиминирани или 
намалени и, според тоа, предложената инсталација не претставува закана за сериозна 
или неповратна штета врз животната средина.   

 Инсталација не предизвикува негативни влијанија на еколошкиот интегритет на 
подрачјето.  

 Во текот на изработување на ова барање не беа утврдени значајни негативни 
влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето.  

 Идентификуваните влијанија спаѓаат во стандардни влијанија и можат да бидат 
избегнати или намалени преку спроведување на соодветни мерки и контрола. 

 

Со цел унапредување на заштитата на животната средина, постигнување повисоки 
еколошки перформанси, целосна и редовна усогласеност со сите постоечки стандарди за 
квалитет на животната средина и гранични вредности на емисија, операторот на 
активноста ќе спроведе низа активноста во рамки на Програмата за подобрување. 
 
 
Законодавство во областа на животната средина и други поврзани закони:  
 

 Закон за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/2015) и придружна подзаконска 
регулатива 

 Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава 
интегрирана еколошка дозвола 

 Закон за квалитет на амбиентениот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04, 
92/07, 35/10, 47/11, 51/11, 100/12 ) и придружна подзаконска регулатива  



МИСА – МГ   
 

 

 
бр. 1-2019/2                                                                 Стр. 55 од 206  

 Закон за водите (Службен весник на РМ бр.87/08, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12 и 
163/13) и придружна подзаконска регулатива, особено: - Уредба за класификација 
на водите (Службен весник на РМ бр. 18/99)  

 Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води (Службен весник на РМ бр. 18/99 и 71/99)  

 Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 
102/08, 134/08, 09/11, 51/11, 123/12 и 163/13) и придружна подзаконска 
регулатива  

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Службен весник на РМ бр. 
161/09, 17/11, 47/11, 6/12 и 163/13) и придружна подзаконска регулатива  

 Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Службен 
весник на РМ бр. 140/10 и 47/11 и 163/13) и придружна подзаконска регулатива  

 Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 
79/2007 и 47/11 и 163/13) и придружна подзаконска регулатива  

 Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06 и 84/07 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13 и 163/13).  

 Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр. 92/07)  
 Правилник за технички нормативи за површинска експлоатација на минерални 

суровини (Сл. Весник на СФРЈ бр. 4/86)  

 Закон за минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14)  
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XVI. ИЗЈАВА  

 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола / ревидирана дозвола, во согласност со 
Одредбите на Зaконот за животна средина (Сл. весник  бр.53/05) и регулативите 
направени за таа цел.  

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистините, точни и комплетни. 

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и 
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови 
делови за потребите на други лице. 

 

Потпишано од: __________________________________________________    Датум: ___________________________ 

(во име на организацијата) 

 

Име на потписникот: 

__________________________________________________________________________ 

 

Позиција во организацијата: 

_________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЗИ 

 
1. Тековна состојба,  
2. Договор за концесија за експлотација на варовник бр.14-12/489 од 13.11.2014 год.,  
3. Договор за концесија на експлотација на никел бр.14-12/490 од 13.11.2014 год.,  
4. Дозвола за експлотација на варовник бр.24-6183/1 од 17.12.2017 година,  
5. Одобрение за експлотација на никел бр.24-1751/4 од 12.06.2007 година,  
6. Одобрение за набавка на експлозивни материјали,  
7. Одобрение за промет со експлозивни материјали,  
8. Договор за услуга за мобилни тоалети со Ада фалке,  
9. Фактури и работни налози за извршени сервиси и промена на масло кај сервисери 

/ добавувачи на услуги,  
10. Договор за купопродажба на експлозивни материјали,  
11. Договор за превземање на отпадни масла со Минол Штип,  
12. Договор за превземање на опасен и неопасен отпад со Павор,  
13. Имотни листови  бр.24949 и 31377 КО Велес,  
14. МСДС  безбедносни листови за хемикалиите / маслата / експлозивите,  
15. Извештај од лабораторија за мерење на квалитет на амбиентален воздух и ниво 

на бучава бр.203/19 од Технолаб. 
16. Model na disperzija_MISA-MG_fin.docx 
17. Договор за соработка со ЈКП од Велес,  

 

 
 

file:///D:/5.%20KLIENTI_dokumentacija/MISA%20MG_B%20dozvola%20GROOT_2019/Model%20na%20disperzija_MISA-MG_fin.docx
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1.IDENTIFIKACIJA NA PROIZVODOT  

Naziv na proizvodot:  АНФО   J.1 DM, Анфекс П-ДМ  
Klasifikacionen kod: Explosive, blasting, Type B 1.1D  

UN broj: 0082 
Klasa: 1.1D 
Vrsta proizvoda: AN/OIL granuliran eksploziv 
Proизводител:  DETONIT D.O.O.E.L 
              Trska bb 
           Radovi{š, Makedonija 
Tel./faks. 032/635-414   

2. [TETNI KOMPONENTI  
                
Komponenti:                 CAS#   % (Range)   

Амониум нитрат  6484-52-2  94,5-95,5        
Дизел Гориво  -    4,5-5,5 
 

3. IDENTIFIKACIJA NA OPASNOST 

Klasificirano kako opasna materija za drumskiot i `elezni~kiot transport. 
Klasa: 1.1D Eksploziv 

4. FIZI^KO HEMISKI REAKCII 

Izgled: Bel granuliran materijal, slabo nauqen. 
To~ka na topewea:  Nema podatoci 
To~ka na vriewe:  Nema podatoci 
Pritisok na parea: Nema podatoci  
Specifi~na te`ina: 0.8 - 0.9 g/cc 
Rastvorlivost vo vodi: Rastvorliv 
Brzina na detonacija: min.2000 m/s      

5. PROTIV PO@ARNI MERKI 

Protivpo`arni soveti: Eksploziven materijal. Vo slu~aj na pomal po`ar ako eksplozivot ne gori, 
vnimatelno podmestete {to pove}e eksploziv na sigurna oddale~enost. Me|utoa, ako eksplozivot 
gori, vedna{ treba da se evakuira podra~jeto. 
Braon gasovite uka`uvaat na prisustvo na toksi~ni nitrozni oksidi. 
EKSPLOZIVEN MATERIJAL. IZBEGNUVAJTE GO IZVOROT NA TOPLINA. 

6. MER]I VO SLU^AJ NA RASIPUVAWE NA MATERIJALOT 

Is~istete go podra~jeto od neza{titeni faktori. Otstranete |i site izvori na toplina. Vo slu~aj na 
soobrakajna nezgoda pri transportot vedna{ obavestete ja policijata, Inspektorot za 
protivpo`arni za{titi i proizveduva~ot   

7. RAKUVAWE I SKLADIRAWE  
Da ne se upotrebuva vo blizina na ogan. Pazete da ne dojde do udar ili elektricitet. Izbegnuvajte 
kontakt so drugi hemikalii.    
Da se skladira vo dobro proveteren magacin pogoden za ~uvawe 1.1D eksplozivni materii. 

8. LI^NA ZA[TITA 

Ventilacija: Ventilacijata e neophodna kade prirodnata ventilacija treba da e ograni~ena. 
Za{tita na respiratornite organi: Ne e obavezna. 
Za{tita na oblekata: Se prepora~uvaat hemiski otporni rakavici 
O~na za{tita: Не е обавезна 

9. PRVA POMO[ 

Organi za varewe: Vo slu~aj na goltawe, izmijte ja ustata , a potoa napijte se edna ili dve ~a{i voda. 
Pobarajte pomo{ od lekar. Ne trudete se da dadete voda na lica koi se bez svest.   
O~i: Dr`ete |i otvoreni o~nite kapaci i vedna{ izmijte |i so pogolema koli~ina na voda, najmalku 
15 min. Pobarajte pomo{ od lekar.  
Ko`a: Izmijte go kontaminiranoto podra~je so sapun i voda dodeka ne se otkloni celoto uqe i oksidi 
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od ko`ata. Vedna{ soble~ete ja kontaminiranata obleka. Isperete ja oblekata pred povtorno da ja 
koristite. Ako iritacijata ne prestane, pobarajte medicinska pomo{. 
Vdi{uvawe: Izlezete na sve` vozduh. Ostanete vo sostojba na miruvawe do potpolno upravuvawe. Ako 
di{weto e ote`nato zemete kislorod. Pobarajte pomo{ od lekar. 

10. STABILNOST I REAKTIVNOST 

Stabilen pod normalni uslovi. 

11. TOKSIKOLO[KI INFORMACII 

Akutno-goltawe: So goltawe na pogolema koli~ina doa|a do kolabirawe, abdominalni bolki, ubrzano 
~ukawe na srceto i ote`nato di{ewe. 
Akutno-o~i: Iritacija 
Akutno-ko`a: Iritacija 
Akutno-inhalacija: Inhalacija na pra{ina i parea mo`e da predizvika ozbilno o{tetuvawe na 
respiratornite organi. 

12. EKOLO[KI INFORMACII 

Izbegnuvajt  rabota blizu vodovod. 

13. UNI[TUVAWE  
Uni{tuvawe na eksplozivot mora da go napravi sru~no lice. Detoniraweto e prepora~liva metoda za 
uni{tuvawe. 
DETONACIJA: Za da se uni{ti eksplozivot mora da se napravi primarno punewe, vo bu{evini so 

minimalen pre~nik od 0.6 m dlabo~ina. 
PALJENJE: Palewe e mo`no kako rezultat na detonacijata na eksplozivot. Paleweto na 
eksplozivot mo`e da dovede do toksi~ni, nitrozni i uglovodoni~ni gasovi. Da se napravi korito od 

pesok soodvetno na koli~inata na eksplozivot koj se uni{tuva (okolu 400 mm {iroko i 40mm 
dlabo~ina) vo koj eksplozivot ke se isturi. Pred postavuvaweto na eksplozivot vo koritoto 

postavete hartija. Vo koritoto da ne se stava poveke od 12 kg eksploziv.  
Vo slu~aja na {irewe na po`arot treba da se prezemat protivpo`arni merki. 
Ostanatite eksplozivni materii oddale~ete gi najmalku 300m. Paleweto izvr{ete go so hartija i 
potrgnete se najmalku na 300m oddale~enost. 

14. TRANSPORT 

Drumski i `elezni~ki transport 
Klasificiran kako opasna materija za drumski i `elezni~ki transport. 
UN-No: 0082 
Klasa: 1.1D Eksploziv 
Proper Shipping Name: EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B(a) 

15. OSTANATI INFORMACII 

ZA SITE OSTANATI NEOPHODNI INFORMACII OBRATETE SE NA                             
 +389 32 635 414, faks. +389 32 633 196 
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