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I.  Општи информации 

  
Име на компанијата

1
 Друштво за производство, обработка на камен, 

трговија и услуги “СОПОТ“ ДОО експорт импорт 

Скопје, подружница Каменолом Сопот с. Сопот 

Куманово 

Правен статус доо 

Сопственост на компанијата приватна 

Адреса на локацијата 

(и поштенска адреса, доколку 

е различна од погоре 

споменатата) 

с. Сопот Куманово 

Број на вработени 23+2 надворешни соработници 

Овластен преставник Јетула Исени 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет на 

барањето
2 

Прилог 2, точка 3.6; 3.7 Сл. Весник 89/05:  

Б - дозвола, Ископ и дробење на минерални 

суровини 

Проектиран капацитет 100.000 т варовник/годишно 

 
I.1 Вид на барањето

3 

(Обележете го соодветниот дел) 

     Нова инсталација  / 

Постоечка инсталација x 

Значителна измена со постоечка 

инсталација 

/ 

Престанок со работа / 

 

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

Име на единицата на локална 

самоуправа 
Куманово 

Адреса Улица 11 Октомври бб 

Телефон 031 475 800 

 

                                                 
1
 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 

2
 Да се внесат шифрите на активности во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.весник 89/05 од 21 октомври 

2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да с еозначи шифрата за секоја 

активност. Шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга. 

 
3
 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата  на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 

II.1. Опис на инсталацијата 
  

 Друштво за производство, обработка на камен, трговија и услуги “СОПОТ“ 

ДОО експорт импорт Скопје основано е 2000 год. Во прилог бр. 1 приложено е 

Тековната состојба од централниот регистер. “СОПОТ“ ДОО експорт импорт 

Скопје врши ископ, дробење и сепарација на варовник во стандардни градежни 

фракции за потребите на градежната индустрија. Варовникот - високо квалитетната, 

минерална суровина освен во градежништвото може да се користи и во хемиската, 

цементната и прехрамбената индустрија. 

 Површинскиот коп за експлоатација на варовник и Сепарацијата за дробење 

и сепарација на ровниот камен на одредени градежни фракции се наоѓаат во 

северниот дел на РС Македонија во непосредна близина на границата со Република 

Србија. 

 Самата локалност положена е на крајните северни падини кон границата со 

Република Србија, на оддалеченост од околу 14 км северно од Куманово, на десната 

страна од регионалниот пат Куманово – Табановце. Најблиско населено место е 

селото Сопот на оддалеченост од околу 1.000 метри воздушно од инсталацијата, а 

по него следи селото Сушево кое е на оддалеченост од нешто повеќе од 2.000 м 

источно од инсталацијата. Други населени места во околината се три селски 

населби кои се на оддалеченост поголема од 3 км јужно од локацијата на 

инсталацијата. Поголема градска населба секако е градот Куманово на чија 

општинска територија припаѓа и самата локација на предметната инсталација. 

 Од морфолошко-хидрогеолошки аспект теренот на овој дел е испресечен со 

благи засечени потоци и јаруги и доста благи падини. Хидрографската мрежа во 

Кумановско ја сочинуваат средните и долните текови на Пчиња, Кумановска и 

Крива Река и некои помали водотеци кои целосно му припаѓаат на сливот на реката 

Пчиња. Пчиња е најголема и најважна река во Кумановско и е втора по должина 

лева притока на Вардар. Извира под врвот Бела Вода на планината Дукат (Србија), 

на надморска височина од 1.660 метри. На неколку места во Кумановско се 

регистрирани појави на минерални води. Најпознати се изворите кај селото 

Проевце, а има извори во реонот на Липково, како и во други делови на Општината. 

При вршењето на истражни работи со дупчење, пронајдени се термоминерални 
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води во околината на с. Старо Нагоричане. Најпознати и најискористени се 

изворите во нас. Проевце, или како што уште се нарекува Кумановска Бања. Поради 

разните состојки, водите од ови извори се означуваат како алкална-земјоалкална 

хипотерма, температура на водата изнесува од 28 до 31 степени, со што спаѓаат во 

групата на хипотермални води. Тука вредни за споменување се и двете вештачки 

езера што се наоѓаат во близина Куманово, а тоа се Липковското езеро и езерото 

Глажња. 

Макролокациската поставеност на инсталацијата прикажана е во прилог број 

21. Микролокациската поставеност на лежиштето прикажана е во прилог број 22. 

Лежиштето се наоѓа северно до североисточно од селото Сопот во т.н. и во 

моментов на предметната локација експлоатација на варовник се врши на дел од 

последната етажа каде се дотеруваат експлоатационите контури на самата етажа за 

да се совпадне со рударскиот пројект. 

 Комуникациските врски на инсталацијата се добри, асфалтен пат води од 

градот Куманово се до предметната инсталација, а во непосредна близина поминува 

делницата Е-75 односно автопатот Куманово Табановце.  

 За нормална работа на Друштво за производство, обработка на камен, 

трговија и услуги “СОПОТ“ ДОО експорт импорт Скопје односно за експлоатација 

на копот претпријатието ги поседува следниве документи: 

- Дозвола за експлоатација на минерална суровина варовник од лежиштето на 

локалитетот кај селото Сопот општина Куманово со бр. 24-3651/2 од 

10.11.2021 год. (даден во прилог бр. 5). 

- Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина варовник од 

лежиштето на локалитетот кај селото Сопот општина Куманово бр. 24-4292/1 

од 10.09.2014 год. за период од 20 години со можност за продолжување за 

уште еден период од 20 години склучен со надлежното министерство за 

економија, површина од 0,42 км
2
 (даден во прилог бр. 3). 

 

Експлоатацијата на минералната суровина се врши според Главниот 

рударски проект за површинска експлоатација на мермеризиран варовник од 

наоѓалиштето “Сопот“ - Кумановско, изработен во 2020 год од страна на РИ-

РУДИНГ ДОО-Скопје. 



Барање за продолжување на Б интегрирана еколошка дозвола за “СОПОТ“ Куманово 

 

 

7 

 

Минералната суровина- варовникот од експлоатационото поле од “Сопот“ по 

откопувањето и товарењето со багер во камион-кипер се транспортира во 

Сепарацијата која е лоцирана во непосредна близина на копот. На Сепарацијата се 

одвива процесот на дробење, мелење и сеење на варовникот и негово складирање на 

одлагалишта во кругот на инсталацијата по фракции кои наоѓаат широка примена 

во градежништвото. Mоментално најголем дел од варовникот се употребува за 

производство на тампон за патишта и фракции за производство на бетон и асфалт.  

 На слика 1 прикажани се дел од интерните сообраќајници низ локацијата на 

Инсталацијата.  

 

Слика 1. Интерни сообраќајници на инсталацијата 

   

На слика 2 и 3 прикажани се Површинскиот коп за експлоатација на 

минералната суровина – варовник и сепарацијата – “Сопот“.  

 

 

Слика 2. Површински коп 
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Слика 3. Сепарација “Сопот“ 

 

II.1.1. Опис на површинскиот коп 

 Лежиштето “Сопот“ како и пошироката околина припаѓа на северно 

македонската тектонска единица, каде постои тангенцијална и радијална тектоника 

во која учествуваат геолошки единици од слабо мермеризиран варовник создаден во 

повеќе фази од каледонска, херцинакс, а и алпска орогенеза и повеќе пати 

оживуваните тектонски движења на Вардарската зона.  

 Самото лежиште се наоѓа запано од Осоговските планини односно врвот  

Руен како дел од голема маса палеозојски, регионално метаморфисани варовници 

кои постепено движејќи се кон селото Сушeво се претвораат во метаморфозирани 

песочници. Теренот е благо наклонет кон југ и југоисток со благи ували и 

суводолици.  

Детално истражениот дел од варовничката маса и утврдените резерви се 

наоѓаат на површина од од сса 0,36 км
2
 со максимална висинска разлика од 200 м 

што укажува на благиот наклон на теренот. Средната дебелина на стенската маса 

изнесува 100 м што е утврдено со деталните геолошки истражувања. Слоевите се со 

правец на протегање североисток југоисток но со стрмни падови кон југозапад и 

североисток. 

Слоевитоста и распуканоста на тектониката создаваат интензивно здробени 

маси од варовници кои погодни за експлоатација кои не бараат големи 

експлоатациони трошоци. Површинската маса на варовниците е редовно испукана и 
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допира до длабочина од 4 до 5 м, а со зголемување на длабочината компактноста на 

варовничките маси се зголемува со што се подобруваат техничките карактеристики. 

Калциум карбонатот (СаСО3) како основна и доминантрна материја во 

градбата на варовниците се добива со механичко распаѓање на карпите и 

минералите од површинските делови на земјината кора кој со апсорбираниот 

јаглероден двооксид (СО2) од атмосферата во водената средина на површинските 

водотеци преминува во калциум хидроген карбонат (Са(НСО3)2), а се разложува на 

јаглероден двооксид (СО2), вода (Н2О) и калциум карбонат (СаСО3) и притоа 

живите организми го користат за своите животни потреби. Со понатамошна 

седиментација на кластичните и другите марински седименти, со нивна дијагенеза и 

динамо-метаморфоза од палеозоикот до денес извршена е кристализација на 

калциум карбонатот (СаСО3) и создадени се мермеризирани варовници како што е 

наоѓалиштето Сопот. 

Од аспект на хидрогеолошките услови во лежиштето карактеристични се три 

литолошки средини кои се со различни хидрогеолошки карактеристики, а тоа се: 

метаморфозирани песочници, мермеризирани варовници и алувијално - делувијални 

творби. Локално најстарите метаморфисани песочници во подината на варовниците 

се каркатеризираат со средна и слабоводопропусност, освен во тектонски здробени 

зони каде има особини на добар колектор. 

Мермеризираните варовници со својата тенко плочеста и тенко слоевита 

текстура, како и стрмниот пад на слоевите и честите распукнати тектонски форм, по 

кои е извршена и нивната делумна карстификација, претставува добар 

хидрогеолошки колектор-спроеводник. Низ варовниците речиси вертикално 

потонува најголем дел од водите што на површината на лежиштето ќе паднат во вид 

на врнежи што е карактеристика на типичен карст. 

Алувијално - делувијални творби се со променливи карактериситики во 

зависност од присуството на глиновитата фракција во нив. Со оглед на нивното 

место на стратигравски столб, малите површини што ги завземаат, како и нивното 

отстранувањепри експлоатација се смета дека тие немаат значајно влијание врз 

хидрогеолошкиот режим во лежиштето. 

Врз основа на наведеното и врз основа на деталните геолошки истражувања 

во зоната предвидена за експлоатација не постои опасност од појава на подземни 
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води во количини кои можат да ја загрозат експлоатацијата и луѓето што работат на 

копот или пак да предизвикаат други негативни последици по животната средина. 

Од инженерско-геолошка гледна точка се разгледуваат следните 

карактеристики: 

 влијанието на масите во работна средина, 

 стабилноста на завршните косини, 

 тврдина и абразивност. 

Мермеризираните варовници како предмет на експлоатација се 

карактеризираат со релативно голема цврстина на притисок во сува состојба од 

16.800 KN/cm
2
, односно 14.220 KN/cm

2
 во водозаситена состојба. Волумансаката 

маса кај овие варовници изнесува 2,68 gr/cm
2
, специфичната маса е 2.70 gr/cm

2
, a 

порозноста 0,008.  

Поради релативно малата тврдина варовникот лесно се дупчи и крши 

особено при површинските слоеви. Цврстината на притисокот и жилавоста на 

материјалот овозможуваат завршните косини да можат да бидат вертикални или 

субвертикални и тоа за подолг временски период, без притоа да се појават 

свлечишта и при зголемување на влагата и на висини и по неколку десетици метри. 

Извесни отстапувања од оваа констатација може да се појави при лизгање на големи 

блокови од тектонски здробените зони или на блокови пукнати со расед или 

пукнатини која појава е по одмрзнување на мраз а во исклучителни услови при 

појава на голема количина на врнежи.  

Парчињата од здробени варовници може да се сортираат во различна 

големина, при што се среќаваат прашинесто пескливи со големина на зрна до 1 мм, 

ситнозрни со големина на зрното 1-5 мм, средно здробени со големина на зрно 5-10 

мм и крупно здробени парчиња со големина на зрно до 500 мм, додека здробени со 

големина на зрно од 50 мм, ретко се сретнуваат. Варовниците по боја обично се 

сиви, сиво-бели, бели а поретко со жолтеникава и црвенкаста боја.   

Од погоре наведеното може да се констатира дека експлоатацијата на 

варовник се врши во сува состојба, и при експлоатацијата не се јавуваат проблеми 

со подземни води. Во прилог број 3 дадена е картата со границите на 

експлоатационото поле (Сопот) за кое е доделена концесијата и има површина од 

0,422378 км
2
. Точките со природни координати кои го дефинираат концесискиот 

простеор се дадени  
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Динамиката на површинска експлоатација е во директна зависност од 

количините на експлоатационите резерви на минерална суровина во лежиштето и 

планираниот годишен капацитет на откопување на минералната суровина. 

Алувијално - делувијалните творби се среќаваат во вид на раскривка и тоа во 

средишниот и југоисточниот дел од лежиштето и се претставени со различно 

гранулирана дробина од мермеризирани варовници слабо сврзана со подинска 

хумизирана глина. 

За утврдување на геолошките рудни резерви на наоѓалиштето “Сопот“ 

направена е пресметка за која се употребени податоци од извршени лабораториски 

анализи на земени примероци од наоѓалиштето, деталното геолошко картирање на 

површината на теренот. Притоа добиена е количина на вкупни геолошки резерви од 

околу 6.719.352 т што обезбедува континуирана работа на рудникот и сепарацијата 

со проектирано годишно производство од околу 100.000 т/год повеќе од 67 години. 

 За реализација на проектираниот годишен капацитет од 100.000 т/год. 

варовник, предвидени се 240 работни денови во текот на една календарска година и                    

просечното дневно производство на површинскиот коп теоретски би изнесувало: 

Qsm = Qgod/Nden = 100.000/240 = 416 t/ден 

 Се разбира дека дневното па и годишното производство на сепариран 

варовник најмногу зависи од побарувачката на пазарот која во моментов е многу 

помала од проектираниот капацитет односно е 416 t/ден. 
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ІІ.1.2. Технолошки процес на површинскиот коп 

 

 Лежиштето на варовник Сопот спаѓа во групата на т.н. висинско-длабински 

тип на лежишта. Геометриската форма на површинскиот коп, со различна широчина 

на сите страни, овозможува планско откопување на минералната суровина спрема 

технолошки систем на површинска експлоатација на минералната суровина 

дефиниран во Главниот рударски проект, врз основа на физичко – механичките 

карактеристики на варовникот и неговата тектонска издробеност. 

Mоментално eксплоатацијата на минералната суровина  на  површинскиот 

коп “Сопот“ се одвива на меѓуетажа од четирите дефинирани етажи на копот: 

Е-565, потоа  Е-555,  Е-545 и  Е-535. 

Висината на етажите претставува еден од најважните параметри за оворање 

на лежиштето и дирекно влијае врз дефинирање на технолошките карактеристики 

на системот на површинска експлоатација. Пресметување на висината на етажите се 

извршува по следнава формула:  

m
xsixx

x

Wk

X
H

oo

oo

r

6.13
)3075(3,34,12

30sin75sin11

sin(2

sinsin 22













 

Каде е: 

Х - ширина на обрушен материјал (10-12м), 

α - агол на работна етажа (75
о
), 

β - агол на обрушениот материјал (30
о
), 

кr - коефициент на растресеност (1,3), 

W - линија на најмал отпор во дното на етажата (3,3). 

Заради поголема сигурност, и врз база на искуството од досегашното 

работење на слични проекти се усвојува максимална висина на етажата да биде 12 

м. 

Дефинираната висина од 12 односно од 10 метри за последната етажа 

преставува еден од најважните параметри кој директно влијае врз отварањето и 

експлоатацијата  на копот. Минималната ширина на етажната берма изнесува 4 

метри и се пресметува по следнава формула: 
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m
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 каде: 

 H  - висина на етажата (12 m), 

 α – завршен агол на етажата (75
о
), 

 αk – агол на завршна косина на површинскиот коп по критичен профил (60
о
). 

Минималната ширина на етажната берма во завршната фаза на експлоатација 

на етажата, треба да обезбеди стабилност на завршната косина од површинскиот 

коп и задржување на евентуалните одрони од етажната косина. Стабилноста на 

завршната косина е во функција од физичко – механичките карактеристики на 

варовничкиот масив и завршните геометриски елементи на копот.  

На копот  во претходниот период се изградени потребните  инфраструктурни 

објекти  за  несметано одвивање на технолошкиот процес на експлоатација како и 

дробење и класирање во стационарна дробилична постројка и сепарација. 

 Транспортните  патишта  во копот и  концесиското поле  се  безбедни за 

транспорт на корисната минерална суровина и готовите фракции со оглед на 

редовното одржување и тампонирање. Корисната минерална суровина е застапена 

на  целата концесија со поголемо и помало присуство на површинска делувијална 

глина. 

Технолошкиот систем за отворање на експлоатационите етажи се состои во 

изработка на засеци/усеци за отворање по изохипсата на експлоатационата етажа. 

По изработка на засек/усек за отворање (со ширина 4 м и должина 50 м) се 

создаваат потребните предуслови за формирање на почетен работен блок на етажата 

со димензии од сса 25x25 м, кој е во функција на создавање неопходни услови за 

работа.  

Согласно Договорот  за концесија  бр. 24-4292/1 од 10.09.2014, просторот за 

концесија за експлоатација  е ограничен со 7(седум) точки, меѓусебно поврзани со 

прави линии. Точките се дефинирани со координати прикажани на топографската 

карта во мерка 1:25 000 во Гаус-Кригерова проекција како што е прикажано на 

прилогот  бр.02 и во табела 1. 
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    Табела бр. 1  Координати на граничните точки на концесијата   

Точка 
број 

Географски координати (UTM) 

X Y 

Т-1 4 679 243 7 561 156 

Т-2 4 679 275 7 561 117 

Т-3 4 679 441 7 561 128 

Т-4 4 679 638 7 561 573 

Т-5 4 679 612 7 561 777 

Т-6 4 679 330 7 562 158 

Т-7 4 678 923 7 561 346 

 Површина: P=0,422378 km
2 

 

Откопување на минералната суровина се врши спрема дискунтинуирана 

технолошка шема која ги опфаќа следниве фази:  

 Дупчење на коси мински дупнатини α=75 
о
 со лафетна дупчалка со 

дијаметар на круната од Ø=89 мм; 

 Минирање на минска серија од работниот блок; 

 Товарење на материјалот со багер и транспорт на товарениот материјал 

од етажите до приемен бункер на дробилична постројка. 

 Одложување на јаловината. 

 

Во Главниот рударски проект, врз основа на геолошките карактеристики на 

лежиштето констатирано е дека над 97% од суровината ќе се применува примарно 

минирање (односно дупчечко минерски работи), а за сса 3% од масите, тврдите 

прослојци кои од кои се добиени парчиња со поголем дијаметар од 600 мм кои не 

може да се риперуваат ќе се примени секундарно минирање. 

Според пресметките за преработка на 100.000 т/год материјал неопходно е да 

се изведат 15 мински серии годишно. За изведување на дупчаките работи на 

каменоломот Сопот ангажирана е надворешна фирма за која приложен е договор за 

извршување на дупчачките работи со фирмата Рудар Инженеринг 2000 Скопје  

(Даден во прилог бр. 14). Минирањето се врши под надзор од овластен минер од 

Сопот согласно позитивните законски прописи за изведување на ваков тип на 

работи. Експлозивот кој се употребува за минирање е од типот на Амонит кој нема 

голема разорна моќ, вибрациите што ги создава се чувствуваат само во непосредна 

близина на копот. При изведбата на дупчечко минерските работи учествуваат 

ангажираниот рударски инжењер. Се достаува записник за употребената количина и 
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видод на експлозив за кој се води евиденција во главната книга за експлозивни 

средства. Миниринариот материјал треба да одговара на потребната горна граница 

на крупност (ГГК) од 600 мм за дробење во примарната дробилка.  

 

Слика 4 Состојба на рудникот крај на 2021 

Фазата на минирање на варовникот започнува веднаш по изработката на  

засек за отварање на експлоатационата етажа, додека за почеток на фазата на  

дозирање односно нагрнување на материјалот со туркање потребно е да се формира 

почетна работна ширина на етажата со минимум 25x25 м неопходна за 

манипулација на мобилната механизација.  

За да минирањето биде оптимално односно да се сруши потребната 

површина со добиени парчиња кои ќе бидат со дијаметар не поголем од 600 мм 

неопходно е да се дефинираат следниве параметри: 

 растојание помеѓу дупнатините, 

 линија на најмал отпор, 

 растојание помеѓу редовите, 

 нагиб на дупнатините, 

 должина на дупнатините, 

 дијаметар на дупнатините и експлозивното полнење, 

 конструкција на минското полнење (вид на експлозив, и количина во 

дупнатината), 

 зафатнина на соборена маса, 
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 специфична потрошувачка на експлозив и милисекунден интервал на 

успорување. 

 

 Елементите на работните блокови во системот на експлоатација се во 

функција од висината на етажата, физичко – механичките карактеристики на 

работната средина и од потребните параметри за постигнување оптимален 

експлоатационен капацитет.  

Материјалот по извршениот процес на дупчење и минирање, се товари со 

помош на хидрауличен багер (види слика 5) во камион - кипер и се транспортира на 

Сепарацијата. 

 

 

Слика 5. Багер за товарање на варовникот од копот Сопот 

 

Слика 6. Камион кипер за транспорт на варовник 
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За откопување на минералната суровина во границите на површинскиот коп 

потребно е да се изврши сукцесивно отворање и подготовка на сите 4 

експлоатациони етажи за да се обезбеди во секое време да можат да се во 

експлоатација две од нив како што е прикажано на слика 5. Притоа проектирани се 

геометриските елементи на етажата за работениот агол α=75 
о
 додека висината на 

етажата е предвидена на h=12 м.   

 

 

 

Слика 7. Работна косина на површинскиот коп 

Со оглед на долгогодишната експлоатација формиран е површински коп  со 

етажи со висина  од 10 до 12 m. Во овој Главен рударски проект се врши 

проширување на постојниот површински коп према северната граница, а при тоа  

задржувајќи ги  формираните  нивелети  на постојните  етажи и  формирање на  

нови две етажи со висина од 12 метри во висинскиот дел на копот. Површинскиот 

коп е во  геолошката граница  на лежиштето определена со Елаборатот  за 

прекатегоризација,  класификација и пресметка  на геолошки рудни резерви  на 

минерална суровина  мермеризиран варовник  на локалитетот "Сопот"- Општина 

Куманово ("Геохидроинженеринг" ДООЕЛ Скопје.2019 г) 

 Конструкцијата на површинскиот коп е извршена во границите на 

одобрената концесија за експлоатација,во границите на експлоатационото поле и 

геолошката граница  на  рудните резерви, а врз база на физичко-механичките 

карактеристики на работната средина, квалитетот и квантитетот на минералната 

суровина, конфигурацијата на теренот и локалните патишта. 
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 Геометриската форма на проектираниот површински коп овозможува 

складно развивање на експлоатационите етажи во план и длабина. 

Експлоатационото поле на површинскиот коп “СОПОТ” има неправилна  

геометриска  форма и е ограничен меѓу точките   E1 -  E18 дефинирани со следните 

координати: 

  
Табела бр.2.Граница на експлоатационо поле  “Сопот” 

Точка 
Координати 

Y X 

E1 7 561 156 4 679 243 

E2 7 561 148 4 679 300 

E3 7 561 120 4 679 312 

E4 7 561 128 4 679 441 

E5 7 561 407 4 679 564 

E6 7 561 660 4 679 476 

E7 7 561 764 4 679 388 

E8 7 561 817 4 679 317 

E9 7 561 860 4 679 233 

E10 7 561 755 4 679 135 

E11 7 561 627 4 679 100 

E12 7 561 470 4 679 095 

E13 7 561 429 4 679 123 

E14 7 561 403 4 679 178 

E15 7 561 341 4 679 150 

E16 7 561 265 4 679 068 

E17 7 561 270 4 679 168 

E18 7 561 219 4 679 139 

 

                           

Вкупната површина на ограниченото експлоатационо поле изнесува P = 24,4 

ha. Во ограниченото експлоатационо поле се опфатени изградените  

инфраструктурни објекти  како и  одлагалиштето за јаловина како  што е прикажано 

на ситуационата карта. Источната граница е помеѓу точките E1  и Е2 во должина од 

околу 329 m. Јужната граница на експлоатационото поле е одредена согласно 

границата на катастарските парцели со решени имотно правни односи. Источната и 

западната граница ја следат границата на геолошките рудни резерви  додека 

северната граница е дефинирана со ограничување на максималната површина на 

експлоатационото поле до 25 ha.    
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Површинскиот слој на јаловина како и евентуалните партии јаловина кои ќе 

се појават во текот на експлоатацијата, се издвојува тампонски материјал кој се 

употребува во градежништвото.  

Со генералениот редослед на површинската експлоатација спрема Главниот 

рударски проект се овозможува динамизирање на рударските активности по план и 

длабочина, и безбедно откопување на минералната суровина. 

Поради тектонските и геолошките карактеристики на лежиштето 

атмосверските води брзо се филтрираат во подлабоките делови. За заштита на копот 

од атмосверските води односно за сливното подрачје кое е карактеристично само за 

северната страна од копот со Главниот рударски проект предвидено е да се 

изработува заштитен - одводен канал.   

 

Со завршување на експлоатационите работи на површинскиот коп се 

добиваат релативно стрмни завршни косини и хоризонтална површина дното на 

копот на кота 545. Со оглед на на фактот што површината се деградира неопходно е 

истата да се рекултивира. Со рекултивација на копот, нарушената природна средина 

се вклопува во еко-системот, се постигнуваат природни и визуелни ефекти.  

Процесот на рекултивација подетално е опишан во поглавјето XIV. 
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II.2. Опис на сепарацијата 

По експлоатацијата на површинскиот коп, варовникот се транспортира до 

сепарацијата која е во непосредна близина на копот. Технолошкиот процес на 

дробење, класирање и сеење на експлоатираната минерална суровина се одвива во 

повеќе циклуси со помош на постројкaта за сепарација.  

Во склоп на постројката за сепарација се: 

 приемен бункер со дозатор - челична конструкција,  

 вибрационо сито за одвојување на јаловината од минералната 

суровина – одвојувач на јаловина. 

 вибрационо ситo за дополнително одвојување на јаловината. 

 примарната челусна дробилка тип MACRON за дробење со капацитет 

180-220 t/час
 

на влезниот материјал со максимална големина со 

дијаметар од 900 мм,  

 примарна ударна дробилка тип HAZEMAG за дробење на влезниот 

материјал на дијаметар на зрното од 0-300 мм, а излезниот материјал 

со  дијаметар на зрното 0-60 мм, 

 секундарна ударна дробилка тип МГ 100 за дробење на влезниот 

материјалот со дијаметар на зрното од 0-100 мм, и излезниот 

материјал со  дијаметар на зрното 0-32 мм, 

 примарно вибрационо сито за сепарирање на издробениот материјал, 

 секундарно вибрационо сито за сепарирање на издробениот 

материјал, 

 систем за одвојување на ситните честички од фракцијата 0/4 mm, 

составен од сепаратор, аероциклон, филтерска единица, потисен 

вентилатор и одсисен вентилатор. 

 систем за отпрашување (собирање на прашината којашто се создава 

при дробење) составен од  филтерска единица, одсисен вентилатор за 

собирање на прашината, одсисен вентилатор за пневматски транспорт 

на прашината до силосот, силос со монтирана филтерска единица на 

него, хауби и цевководи за транспортирање на прашината. 

 тракастите транспортери за транспорт на минералната суровина, 

јаловина и финалните фракции.  
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Во моментов на предметната инсталација се генерираат следните градежни 

фракции: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm; 

22,4/31,5 mm; 0/63 mm; 0/30 mm и т.н. филер како нов производ која произлегува од 

филтерската постројка со гранулација 0/0,1 mm. По барање на клиентите, може да 

се произведуваат и други фракции со нестандардна гранулација. 

На сепарацијата лоцирани се пет згради изведени од цврста градба со 

следнава намена:  

- канцеларија за административниот дел од работата со работни бироа, 

остава и дел за исхрана на работниците; 

- нова управна зграда (бараки); 

- механичарска работилница, 

- алатница - прирачен магацин за резервни делови и алати, 

- зграда за управување со работата на сепарацијата (сл. х) и 

- зграда за управување со колската вага 

- компресоркса станица. 

Покрај зградите на инсталацијата изведени се и следниве пропратни објекти: 

 колска вага, 

 резервоар за вода за хигиенски потреби, 

 резервоар за нафта, 

 трафостаница, 

 полски тоалет и  

 тампонирани локални патишта за движење на механизацијата. 

Покрај неведените објекти постои и постројка за микрогранулат - која не е во 

употреба. 

 Инфраструктурните објекти изградени се на јужната страна на копот, покрај 

главниот пристапен пат до Сепарацијата и Копот, на кота од 550 до 560 м.  
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Слика 8 и 8a. Управна зграда стара и нова 

             

Слика 9. Командна кабина на сепарацијата  Слика 10. Алатница 
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Слика 11. Бунар и резервоар за вода за пиење и хигиенски потреби 

 

  

Слика 12. Колска вага Слика   13. Резервоар за нафта 

 

Во инсталацијата како погонско гориво за мобилната механизација 

(багерите, натоварувачите и товарните возила - кипери) се користи дизел гориво кое 

се набавува по потреба и се чува во резервар изведен за потребите на компанијата 

од каде се преточува во машините. Преточување на горивото од резервоарот се 

врши со помош на дистрибутивен апарат за точење на горивото со кој се избегнува 
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можноста да дојде до излевање на истото. Под самиот резервоар е изведена 

бетонирана танква. За резервоарот е издадена Претходна согласност од страна на 

МВР. 

Како погонска енергија за опремата од Сепарацијата (дробилките, ситата, 

тракастите транспортери) се употребува електрична енергија. Снабдувањето на 

објектот со електрична енергија е од сопствен далеководот со должина од 1,36 км, 

преку трафостаницата лоцирана на Сепарацијата со моќност од 630 kVA. 

Снабдувањето на објектот со санитарно исправна вода за пиење се врши од  

бунар и резервоар која ги задоволува потребите на инсталацијата. 

  

 ІІ.2.1. Технолошки процес на сепарацијата 

Технолошкиот процес на сепарацијата на минералната суровина започнува 

со самото пристигнување на истата во приемниот бункер со помош на камион кипер 

при што самиот процес се одвива по следниве фази: 

- складирање на минералната суровина во приемен бункер, 

- примарно дробење на материјалот, 

- одвојување на јаловината, нејзин транспорт преку гумена транспортна 

трака и нејзино одлагање, 

- транспорт на здробената минералната суровина до примарен млин, 

- примарно дробење,  

- одвојување на дел од издробениот материјал за тампон (0-63 mm), негов 

транспорт преку гумена трака и негово одлагање, 

- одвојување на вториот дел на издробениотматеријал и транспорт со 

гумени траки до секундарен млин на дополнително дробење, 

- секундарно дробење,  

- транспорт на издробениот материјал преку гумена трака до примарно 

сито,  

- сепарирање на дел од варовникот на фракции, 

- транспорт и одлагање на сепарираните фракции преку гумени 

транспортни траки, 

- транспорт на дел од примарно сито до секундарно сито, 

- сепарирање на варовникот на фракции, 
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- транспорт и одлагање на сепарираните фракции преку гумени 

транспортни траки. 

- Товарење на готовите фракции во сопстени возила, и одлагање на истите 

на дефинирани места – депонии, во раки на рудникот. 

- Товарење на готовите фракции од депониите во возила на клиентите и 

мерење на истите на колска вага. 

 Минералната суровина, варовникот од површинскиот коп се товара со багер 

(види слика 5) во камион – кипер (види сл. 6) и директно се исипува во примениот 

бункер од заварена челична конструкција поставена на бетонска основа и со 

капацитет од сса 20 м
3
  (слика 14).

 
 

 

   

 

Слика 14. Приемен бункер за примарно   Слика 15.  сепаратор за јаловина 

дробење со челусна дробилка  
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Слика 16. Секундарно и терцијарно дробење, транспортни траки – сита и систем за 

обезспрашување  

 

Материјалот од приемниот бункер преку додавачот се дозира во примарно 

челусна дробилка кој е со отвор 1.100х900 мм. Капацитетот на челусната дробилка е 

180-220 т/час и истиот се командува од управната команда. Пред влез на 

материјалот во челусна дробилка се издвојува-сепарира јаловинскиот тампон со 

големина на зрната од 0-30 мм или 0-60 мм кој може да се употреби како основна 

подлога при изградба на патишта. Излезниот материјал од дробилката со големина 

на материјаот  од 0–110 или 0–180 мм преку транспортна гумена трака со широчина 

од 800 мм се транспортира во примарен - ротационен млин. Од овој млин по 

потреба може да се двои дел од сомелениот материјал за тампон (0-60) додека 

остатокот од сомелениот материјал преку гумена транспортна лента со широчина од 

600 мм оди во пред секундарен млин каде преку инка-левак поминува под него и 

паѓа на трака и се носи до примарното сито од каде надмерот-надзрната се враќаат 

повторно во секундарниот млин. Од секундарниот млин со транспортна гумена 

трака со широчина од 600 мм се носи до примарно сито каде се класира- сепарира 

на фракции според потреба. Потоа се транспортира и се одлага под траките, а 

подмерот-подзрната преку инка-левак паѓа во транспортна лента со широчина од 

600 мм  од каде се носи до секундарно сито и се класира-сепарира на фракции. 

Следи негов транспорт и одлагање под траките, а понатаму финалните фракции од 

под траки се одлагаат на посебни одлагалишта лоцирани во непосредна близина се 

со цел да се овозможи непречен тек на процесот на работење. (слика 17).  

 

Слика 17. Одлагалишта за финални фракции 
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Инсталираната линија со дробилката, млиновите и ситата се употребува за 

производство на фракциите од 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 

16/22,4 mm; 16/31,5 mm; 22,4/31,5 mm; 0/63 mm; 0/30 mm. Фракциите преку 

соодветен тракаст транспортер се транспортираат на одлагалиштата од каде може да 

се транспортираат со натоварувач, прикажана на слика 18, во камион кипер даден на 

слика  6, на главното одлагалиште. Натоварувачите се од типот JBC со зафатнина на 

корпата од 3,3 м
3
 додека другата е тип VOLVO со зафатнина на корпата од 3,5 м

3
 и 

2 натоварувачи LiuGong со зафатнина на корпа од 3,1 односн 3 м
3
. 

       

Слика 18. Натоварувач 

 

Како најголеми извори на прашина кај постројките за сепарација се јавува во 

процесот на дробење и сеење на минералната суровина особено при производство 

на фракцијата 0-4 мм.  За да се спречи емисијата на минерална прашина од овој 

начин на дробење и сеење на материјалот извршено е инсталирање на прскалки на 

сите делови од инсталацијата каде е можна продукција на поголема количина на 

прашина односно на дробилиците, ситата и претоварните делови на траките. 

Прсакалките вршат распрскување на вода на многу ситни капки при што се вши 

развлажнување на токму најситната прашина при што поради тежината не се 

разлетува во околината туку се соборува под самата инсталирана сепарација. 

Овој начин на соборување на прашината предизвикува намалување на 

квалитетот на фракцијата бидејќи дел од прашината се залепува на каменот и го 

намалува квалитетот на бетонот или асфалтот каде наоѓа најголема примена овој 

градежен камен. Поради тоа во инсталацијата е инсталиран и систем за 
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остпрашување, којашто ја зафаќа прашината со помош на нејзино издувување со 

вентилатори и цевководи се внесува во вреќасти филтри и силос со капацитет од 

130 м
3
 каде преку пневматски транспортер се одложува во истиот и потоа се празни 

преку испуст кој е лоциран во подножјето на силосот. Овој материјал има мала 

гранулација од 0- 0,1 мм и може да се употребува како филер во производството на 

асфалт или како суровина за производство на микронизиран варовник кој наоѓа 

примена во фармацевската индустрија и во индустријата за добиточна храна и 

хемиската индустрија за градежни производи. 

Двата системи (системот со прскалките и системот за отпрашување) се 

независни и можат по потреба да се употребат едниот или другиот во зависност од 

потребите. 

  

 

Слика 19. Комбиниран систем за отпрашување, местопопложба на распрскувачи 

 

Надзор и контрола на постројката за сепарација се врши преку контролна кабина 

прикажан на слика 21. Од контролната кабина се врши мануелно и автоматско 

управување со постројките за сепарација  и регулација на капацитетот на дробење.  
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Слика 20 Ограден простор за времено         Слика 21 Команди за сепарација 

одложување на метален отпад 

 

Откако ќе се изврши процесот на дробење и сепарирање на минералната 

суровина се создава залиха на готови производи – фракции од сепариран варовник 

за потребите на градежната индустрија.  

Алатницата и механичарската работилница во која има изведено бетониран 

канал се користат за изведување на ситни поправки (смена на делови) на линиите за 

сепарација и на мобилната механизација: багерите и натоварувачите.  

За потребите на складирање на стари метални делови, садови под притисок, 

отпадни пневматици, отпадни метални буриња и сл. ограден е посебен простор со 

површина од 1.500 м
2
 каде се врши селектирање и времено одложување на 

деловите. Оградата е жичана со висина од 1,5 м со челични столпчиња на 

оддачлеченост од 2 м и зајакнување на врвот со челична жица од столпче до 

столпче. Подлогата е тампонирана со минерална суровина произведена од самата 

компанија. 

 

За потребите на инсталацијата од компримиран воздух изведена е 

компресорска станица која е сместена во објект од цврста градба за да се намали 

продукцијата на бучава во животната средина и да се обезбеди нејзина постојана 

функција. 
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

 

Друштво за производство, обработка на камен, трговија и услуги “СОПОТ“ 

ДОО експорт импорт Скопје, е приватен деловен објект, со вкупно 23 вработени 

распореден на работните места прикажани во табелата што следи: 

 

 Управител 

 Административен работник 

 Рударски инженер – раководител на 

површинки коп 

 Минер 

 Општ/помошен работник за 

минирање 

 Рударски работник 

 Оддржувач на сепарација 

 Оддржувач на траки 

 Ракувач на командна табла на 

сепарација 

 Магационер – мерач на вага 

 Ракувач со градежни машини 

(натоварувач, багер, булдожер...) 

 Возач на товарно моторно возило 

 Бравар – заварувач 

 Електричар 

 Обезбедување на имот 

 

Организационата шема на работа органограмот е даден во продолжение на 

текстот: 
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Организациона шема  на управување во СОПОТ ДОО 

 

Директна одговорност на управителот на инсталацијата Сопот доо имаат 

Рударски инженер-раководител на површинки коп, административниот работник и 

обезбедувањето на објектот.  

Рударскиот инженер ондонсо раководител на површинки коп е одговорен за 

целата постројка на сепарацијата и директен претпоставен на сите вработени во 

рудникот и сепарацијата. 

Стручен надзор при изведување на рударски работи на површинскиот коп 

“Сопот“ изведува ангажирано стручно лице од надворешна фирма.  

За технолошкиот дел од работата, опремата, работните упатства, 

идентификација, контрола, мониторинг, превенција од хаварии и заштита и 

унапредување на животната средина одговорен е управителот. Управителот се 

грижи за навремено одстранување на сите нарушувања како во работната, така и во 

животната средина преку: 

- обука за безбедност и здравје при работа, оспособување на вработените 

за внимателна и безбедна работа со опремата и заштитните мерки при 

манипулација со истите како и безбедно ракување со суровините и 

другите материјали кои се применуваат во производствените процеси; 

- навремена контрола и одржување на опремата во добра работна функција 

и примена на лична заштита и заштитни средства. 
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IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА  

  

Варовникот е основна суровина за добивање на градежни фракции.  

Физичко-механичките карактеристики на варовникот редовно се испитуваат  

од страна на АД Градежен институт Македонија и тоа за сите видови на 

фракциониран камен агрегат. Во прилозите кои се составен дел на апликацијата се 

дадени извештаи од извршените испитувања на камените агрегати за: 

1. Дробен агрегат за изработка на бетон и асфалт бетон и БНС; 

2. Дробен агрегат за изработка на бетон; 

3. Дробен агрегат за изработка на бетуминизирани носиви слоеви; 

4. Дробен агрегат за изработка на асфалтни бетони; 

5. Дробен агрегат за изработка на тампонски слој. 

 

Добиените параметри од физичко-механичките испитувања ги задоволуваат 

критериумите за квалитет, пропишани со стандардите за суровини наменети за 

потребите на градежништвото. 

Со петрографската анализа констатирано е дека преставува мономинерална 

карпа со калцитски состав од силно мермеризирани варовници. 

Од хемиски аспект, спрема хемиските анализи извршени од страна на ОП 

Геоинститут – Скопје, минералната суровина преставува чист калцитски варовник 

со содржина на наведениве компоненти: 

Табела 3. Хемиски состав ба суровината 

Компоненти % 

SiO2 + неп 0,10-0,30 

R2O3 0,08-0,2 

MgO 0,20 

CaO 54,60-55,72 

MgCO3  без жарење 0,42-0,84 

CaC O3 97,44-99,44 

Загуби при жарење 43,18-43,76 
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 Од физичко - хемиски аспект, варовникот преставува квалитетна суровина, 

со широка примена во градежништвото особено при производство на бетон, асфалт, 

тампон за патишта ит.н..  

По потреба се врши минирање на Површинскиот коп. За изведување на 

минерските работи како и набавката на експлозив задолжена е овластената 

организација Рудар Инженеринг Скопје. 

Во инсталацијата како погонско гориво за мобилната механизација се 

користи дизел гориво кое се дополнува по потреба со помош на садови за 

дополнување кои се транспортираат на теренско возило. Преточувањето се врши по 

гравитациски пат со помош на додатоци за преточување кои овозможуваат без 

изливање да се изврши преточувањето.  

 

Табела 4.  Карактеристиките на дизел горивото се дадени во следнава табела: 

Карактеристики на дизел гориво 

 Температура 

на  /
o
С/ 

палење 55 

самопалење 227 

вриење 149-204 

Експлозивна граница при 

нормала во вол. проценти 

0,8-5% 

Средства а гасење Прав пена, C O2 

Мешање со вода Не 

Запаливост фактор 2 

Токсичност класификација 1 

  

Дизел горивото спаѓа со групата на лесно запаливи течности, при загревање 

станува запаливо и експлозивно, бурно реагира со одвојување на топлина и се 

разложува на компоненти кои во контакт со оксидационите материи брзо се палат и 

може да дојде до пожар и до експлозија. За евентуална заштита од пожар 

инсталацијата е снабдена со ПП апарати лоцирани на сепарацијата и  ПП апарати 

лоцирани во возилата. 

За работата на останатата опрема од Сепарацијата (дробилките, тракастите 

транспортери) се употребува електрична енергија од сопствената трафостаница 

лоцирана на Сепарација. Трафостаницата е поставена во 2020 год од страна на ЕСМ 

со која е заменета старата заради обезбедување на доволно енергија за работа на 
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филтерската постројка и за сервисирање и промена на трансформаторско масло ќе 

се ангажира надворешна фирма.  

За опремата и возилата се употребува моторно, диференцијално, 

хидраулично масло и маст за подмачкување. Се набавуваат еколошки 

прифатливи масла и масти на синтетичка основа кои се биодеградибилни и не 

содржат материи кои негативно влијаат врз животната средина: 

- Моторно масло ОLMALINE  PLUS,  SАЕ 20W-50, ОLMA GEAR SАЕ 90; 

- Хидраулично масло Hidrolubric HD 68 или Hidrolubric HD 46; 

- Маст Olma- List 2.  

Повремено, за заварување се употребува ацетилен и кислород од садови 

под притисок кои служат за заварување и тоа годишно се трошат десет боци со 

кислород и 5 боци со ацетилен, но зависи од потребите на инсталацијата. 

Ацетиленот е со хемиска фромула C2Н2 и преставува безбоен гас кој не е токсичен 

но може да содржи нечистотии во трагови како фосфин и арсин. Овој гас е лесно 

запалив и експлозивен. До експлозија може да дојде ако притисокот на гасот 

надмине 200 kPa. Поради тоа што ацетиленот е лесно  запалив и експлозивен гас за 

заварување се користи во смеса со кислород. Со садовите под притисок согласно 

“Правилник за технички нормативи за подвижни затворени садови за 

компримирани, течни и под притисок затворени гасови“ внимателно се ракува и се 

складираат на соодветен начин. За чување на истите изведен е засебен ограден дел 

со што е спречено неовластено присуство на лица кои немаат потреба од употреба 

на истите.  

Нормативите на основните потрошни материјали на површинскиот коп кои 

се дадени во Главниот рударски проект прикажани се во следнава табела: 

 

Табела 5. Нормативи на основни потрошни материјали 

Вид потрошен 

материјал 

Единечна мера Утоварна лопата Багер  

 

Вкупно 

Гориво л/т 0,0800 0,1466 0,2266 

Мот.масло л/т 0,000166 0,000166 0,000332 

Диф.масло л/т 0,000266 0,00001333 0,00027933 

Тов.маст кг/т 0,000333 0,00022222 0,00055522 

Хидр.масло л/т 0,000555 0,0005555 0,0011105 
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Во табелата IV.1.1 даден е преглед на  производите и преглед на 

потрошувачката на суровините и помошните материјали во 2020 година. Во 2020 

година на пазарот се пласирани 90.335 м
3
 финални градежни фракции.  

 

Табела 6. Детали за суровини, меѓупроизводи, производи поврзани со 

процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата 

Реф. 

бр. 

Материјал/Супстанција 
CAS

(4) 

број 

Категор

ија на 

опасност 

Момен

тално                              

Склад. 

колич.  

(тони) 

Годишна 

кол.  

(тони) 

R и S  

фраза
(3) 

/ Варовник 
471-34-1 / 

 

 
/ 

 

 

100.000 т 

/ 

05 Сепариран варовник 

0-60 мм 
471-34-1 / 

 
 

 

 
 

100.000  

 

10.000 т / 

01 Сепариран варовник 

0-30 мм 
471-34-1 / 

 

10.000 т / 

02 Сепариран варовник 

                         0-4 мм 
471-34-1 / 

 

20.000 т 
/ 

03 Сепариран варовник 

4-8 мм 
471-34-1 / 

 

3.000 т / 

04 Сепариран варовник 

16-32 мм 
471-34-1 / 

 

4.000 т / 

05 Сепариран варовник 

8-11 мм 

471-34-1 
 

 6.000 т 
 

06 Сепариран варовник 

11-16 мм 

471-34-1 
 

 6.000 т 
 

07 Сепариран варовник 

16-22 мм 

471-34-1 
 

 20.000 т 
 

089 Сепариран варовник 

22-31 мм 

 
 

 4.000 т 
 

/ Дизел гориво 

64742-

03-06 

запаливо 

класа 2  

отров 

класа 1 

 

/ 
 

34,9 м
3
 R 45 

S 53-45 

/ Експлозив-Амонит Ø60   / По потреба  

/ Хидраулично масло - 
Hidrolubric HD 68 или  

Hidrolubric HD 46  

 * 

/ 600 kg 

 

/ Моторно масло ОLMALINE  

PLUS  SАЕ 20W-50 
 * 

/ 600 л 
 

/ Mасло ОLMA GEAR OIL, 

SАЕ 90 
 * 

/ 200 л 
 

/ Товатна маст  * / 0,2 т  

/ Садови под притисок- 

ацетилен 
74-86-2 

 
 

/ 1 боца 

годишно 
R 5-6-12 

S (2-) 9-16-

33 

/ Садови под притисок –

кислород, ацетилен 
 Класа 2 

/ 2 боци 

годишно  
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/ Електрична енергија 
 / 

/  

118.224 KW  

/ Вода 
 / 

/  

Не се мери  

 

 

* Маслата и маста се на синтетичка основа, биодеградибилни и не содржат материи 

кои негативно влијаат врз животната средина. 
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V.  ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

   

Од работата на инсталацијата не се создава класична јаловина, а евентуалните 

јалови партии кои ќе се појават во текот на експлоатацијата, во количина до сса 10%, 

се издвојуваат на копот и се депонира за да се употреби за рекултивација.  

Отпадот кој се продуцира од инсталацијата “СОПОТ“ Куманово главно е 

комунален цврст отпад кој го продуцираат вработените. Се собира во пластични 

вреќи и од каде ЈКП го превзема за депонирање.  

Опасен отпад, оштетени и искористени експлозивни средства и амбалажа од 

истите се продуцираaт во мала количина, бидејќи процесот на минирање се 

извршува повремено по потреба. Минерската група од веднаш го уништува 

продуцираниот отпад на определени места на површинскиот коп. 

 Од мобилната механизација како отпад се јавуваат истрошени акумулатори, 

стари гуми, делови и сл., кои се чуваат во складиште простори на сепарацијата, се до 

продажба како секундарна суровина. Ова складиште е оградено со метална ограда 

прицврстена на метални ступчиња. 

 Мастите и маслата за потребите на механизацијата се складирани во метални 

буриња во кругот на инсталацијата. Металните буриња не се јавуваат како отпад 

бидејќи се реупотребуваат за складирање на отпадни масла кои повремено се 

појавуваат во процесот на одржување на опремата и возилата. 

 Во самата инсталација за одржување, промена на делови на механизацијата 

постои бетониран канал, во кој излиените капки од масти и масла се посипуваат со 

варовничка прашина и отстрануваат. 

 Поради замената на празните садови под притисок со ацетилен и со кислород 

за полни, истите не се јавуваат како отпад. 

Во табела V прикажани се видот, количината и начинот на третман и 

одлагање на генерираниот отпад.  
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Табела.7. Цврст и течен отпад 

 

 

Реф. 

бр. 

Вид на отпаден 

материјал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Количина 

Преработка/одложување 

Метод и 

локација на 

одложување 
Количина 

по месец 

(тони) 

Год. 

Количина 

1. Комунален отпад 20 03 01 / 6,4т 
Се собира во пластични 

вреќи и буриња 

ЈКП го 

превзема за 

депонирање 

2. 

Неупотребливи 

експлозивни 

средства 

16 04 03 / / 
Минерската група веднаш 

ги уништува 

На 

површинскиот 

коп 

3. 
Акумулаторски 

батерии 
16 06 01 

16 06 02 
/ 4-6 

Се складираат до 

продажба или замена за 

нови 

Во складишен 

простор за 

акумулатори 

4. 

Стари гуми од 

мобилна 

механизација 

16 01 03 / 2-3 
Се чуваат до продажба на 

отпад 

На отворено 

времено и се 

превзема од 

Санс АГ Штип 

5. Делови од возила 16 01 99 / 
Променлива 

количина 

Се селектираат отпадните 

материјали за 

реискористување 

Се предаваат 

на овластена 

фирма Приог 

11 

6. 

Отпадни масла 

хидраулично, 

моторно 
13 02 06

*
 / / 

Се собира во метални 

буриња    

Се предаваат 

на овластена 

фирма Прилог 

12 
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 VI. ЕМИСИИ  

 VI.1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

Според упатството за подготовка на образецот за Б –дозвола за усогласување 

со оперативнен план, емисиите во атмосферата ќе ги категоризираме во: 

 Емисии од котли; 

 Точкасти емисии; 

 Фугитивни и потенцијални емисии; 

 Од увидот на лице место извршен од страна на РИ – ОПУСПРОЕКТ за 

изворите на емисија во атмосферата може да заклучиме дека: 

 Емисии од котли од предметната инсталација не постојат. 

 Имено за загревање на работните простории во зимскиот период се користат 

грејни тела кои работат на електрична енергија. Во зимскиот период градежните 

активности се сведени на минимум што важи и за активностите во инсталацијата во 

кои постои само чуварска служба и повремена активност за тековно одржување или 

повремена продажба на производите.  

 Точкасти емисии 

Новопоставениот филтер за зафаќање на прашината треба да емитира во 

воздухот чист воздух кој според техничките карактеристики на производителот се со 

капацитет на зафажање на прашината од 99,9 %. По цеслосно профункционирање на 

овој систем и негово ставање во редовна работа неопходно е да се изврши мерење на 

неговата ефикасност односно да се измери количеството на прашина што се емитира 

од истиот во воздухот. За одвојување на прашината во процесот на производството 

на фракциите на ситната лебдечка прашина е инсталирана хауба со завеса од гума за 

ефектот на зафаќање биде што подобар, односно да се сведи на минимум можноста 

прашината за заврши во атмосферата. Од хаубата флексибилно црево врши 

спојување со металниот цевковод кој треба да ја одведе прашината до филтерската 

постројка која се состои од 270 филтер врќи по 27 во 10 комори, односно 500 м
2
 

ефективна филтерска површина и максимален проток од 50.000 м
3
/час. Филтер 

вреќите се во функција наизменично при што се врши празнење на истите со 

компримиран воздух при што прашината од филтер вреќите паѓа во долниот дел кој 

е во вид на превртена пирамида од каде со помош на вентилатор и друг цевковод се 

нооси во силосот кој е сместен веднаш до посторјката и има капацитет од 130 м
3
. На 
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самиот силос има инсталирано уште еден филтер кој исто така се состои од филтер 

вреќи но овде се 54 и тоа 2х27.   

И на силосот во кој ќе се собира прашината е поставен вреќаст филтер кој 

треба да ја задржи прашината во силосот кој исто така се состои 54 филтер врќи, по 

27 во 2 комори, односно 70 м
2
 ефективна филтерска површина и максимален проток 

од 7.000 м
3
/час. Заради проверка на ефикасноста е неопходно да се изврши мерење 

на прашина која се емитира во атмосферата. 

Како надополнивање на овој систем за зафаќање на прашината е 

инсталираниот циколн кој треба да ја зафати прашината со поголема гранулација кој 

лесно ги соборува поголемите парчиња кои паѓаат на дното од каде со полжавест 

транспортер и цевковод се носат кон силосот. 

 

Слика 22 Филтер и силос за филтерска прашина 

 Како точкасти мобилни извори на загадување се појавуваат моторите со 

внатрешно согорување, односно ауспусите на тешката механизација која се 

употребува во инсталацијата и тоа: багерите, натоварувачите, камионите. Емисиите 

во атмосферата од возниот парк на инсталацијата се резултат на согорување на 

нафтата од моторите со внатрешно согорување. Од овој процес во атмосферата се 

ослободуваат: јаглероден диоксид, јаглероден моноксид, азотен диоксид, сулфур 

диоксид и др. При долготрајна експозиција на наведените токсични материи штетно 

влијаат на здравјето на човекот. Така чадот влијае на дишните органи и кожата, 

оловото на респираторниот и централниот нервен систем но и крвниот систем и 

коските. Азотните оксиди предизвикуваат асма, алергии, малигни заболувања. 

Канцерогено дејство имаат и честичките кои се појавуваат при просот на согорување 
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на горивата. Употребата на еколошките горива кои се на пазарите на територијата на 

РС Македонија драстично допринесува на намалување на негативното влијание врз 

човекот и животната средина. 

 Овие емисии во атмосферата поради малиот капацитет на инсталацијата и 

малиот број на возила сметаме дека нема да влијаат негативно врз животната 

средина и истата да ја загадуваат во размери кои бараат дополнителни анализа или 

превентивни мерки. 

 

 Фугитивни и потенцијални емисии 

 Во инсталацијата “СОПОТ“ Куманово се појавува фугитивна емисија на 

прашина и тоа од копот и од сепарацијата. 

 Фугитивна емисија на прашина од работењето на инсталацијата се јавува при 

следниве процеси: 

 При минирање на копот постои моментална краткотрајна појава на 

поголема количина на прашина;   

 Товарење и транспорт на ископаниот варовнички материјал од копот 

до сепарацијата; 

 При товарење на минералниот агрегат во камиони; 

 Истовар на минералната суровина во приемниот бункер од 

дробилната постројка; 

 Од работењето на сепарацијата (дробилките, вибрационите сита, 

транспортните ленти); 

 Исипување на ситните фракции на отворени складишта и 

 Товарење на сепарираниот материјал; 

 Според досегашните искуства и анализи на слични инсталации, може да се 

претпостави дека фугитивната емисија на минерална прашина се јавува во мала 

количина и според нејзините карактеристики, истата нема да влијае за да ја загрози 

животната средина. 

 За да се сведе фугитивната емисијата на минерална прашина на занемарливо 

ниво на самите дробилки се инсталирани распрскувачи на водена прашина кој ќе 

спречи продукција на прашина.  

 Покрај ова неопходно е процесот на минирање на површинскиот коп да 

продолжи да се изведува прописно и при поволни временски услови, при што 

емисијата на прашина е  краткотрајна и минимална. 
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 После инсталирањето на системот за распрскување на водена прашина на 

сите места каде се продуцира минерална прашина извршено е мерење на нивото на 

прашина со големина од 10 микрони на границата на инсталацијата во нормален 

режим на работа на инсталацијата. Притоа е утрвдено дека количината на измерена 

прашина не надминува 50 микро грами што е во рамките на граничната вредност за 

населени места што значи дека инсталацијата успешно ја спровела мерката за 

намалување на фугитивните емисии во атмосферата. Во прилог бр. 18 на ова барање 

е дадена копија од направеното мерење. 
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  VІІ. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

  

Лежиштето за варовник “СОПОТ“ од хидрогеолошки аспект се карактеризира 

со неразвиена хидрогеолошка подлога, што укажува дека истото е сиромашно со 

подземни води и дека во варовничките маси не е можно да се формира 

хидрогеолошки издан.  

Варовничките маси се однесуваат како хидрогеолошки спроводници, кои 

немаат карактеристики на хидрогеолошки колектори, односно акумулатори и не 

предизвикуваат создавање на подземни издани. Се карактеризираат со голема 

порозност и брзо ги пропуштаат атмосферските води кои ќе навлезат во границите 

на површинскиот коп. 

Поради тектонските и геолошките карактеристики, создадени се услови за 

брзо филтрирање на атмосферските води во подлабоките делови на лежиштето. И 

покрај тоа на површинскиот коп “СОПОТ“ на северната страна од копот, изведен е 

заштитен одводен т.н. ободен канал (Види слика 20) кој е длабок 1 м и широчина на 

дното изнесува исто така 1 м и косини на ѕидовите од 45 
о
.  

 

 

Слика 20. Заштитен одводен канал 

 Директно и индиректно загадување на подземните и површинските води не 

постои затоа што: 

- На инсталацијата не се продуцира технолошка отпадна вода од работата 

на сепарацијата; 

- Варовникот кој се користи за продукција на градежните фракции 

преставува природен ресурс со карактеристики на хидрогеолошки 

спроводник; 
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- Од хидрогеолошки аспект, лежиштето е сиромашно со подземни води, без  

појава на хидрогеолошки појави, извори и пиштевини, со исклучок на 

некои извори кои се појавуваат вдолж тектонските дислокации, раседи и 

пукнатини со мала издашност на вода; 

- Не постои потенцијална опасност од загадување со истекување на маста и 

масла од инсталацијата, бидејќи постои бетониран канал за одржување на 

механизацијата, и излиените капки се посипуваат со варовничка фракција 

и отстрануваат заедно со комуналниот отпад; 

- Во близина на инсталацијата нема површински водотеци. 

Снабдувањето на објектот со санитарно исправна вода за пиење и за 

санитарни потреби е од новоизградениот објект каптажа со резервоар.  

 Во моментов во инсталацијата постои полски тоалет со бетонска 

водонепропустлива септичка јама во која се собираат фекалните отпадни води и која 

се празни по потреба од страна на овластено претпријатие за таа намена за што во 

прилог бр. 8 е даден договор.  
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 VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

 Директни емисии на загадувачки материи во почвата се јавуваат само од 

полскиот тоалет кои се зафаќаат во бетонирана водонепропусна септичка јама која 

треба да се испразни после нејзиното заполнување. Едниствено дирекно загадување 

на почвата се појавува при миењето на рацете на работниците пред да одат на 

паузата за ручек при што водата од садот дирекно тече на почвата и понира во 

истата. И покрај тоа загадување на почвата и подземните води не се очекува бидејќи 

станува збор за варовникова подлога која е одличен природен филтер и не дозволува 

пробивање на истите подлабоко во почвата. 

Во просторот на лежиштето не се констатирани никакви хидрогеолошки 

појави (извори, пиштевини), што укажува дека истиот е сиромашен со подземни 

води и дека во варовничките маси не е можно да се формира хидрогеолошки издан. 

Варовникот од ова лежиште се одликува со голема водопропустливост, порозност, 

испуканоста е големте пукнатини се испреплетуваат меѓу себе со што нема можност 

за подолго задржување на водата. 

Индиректно загадување на почвите не е можно поради тоа што: 

- Прашината која се емитира при процесот на експлоатација на минералната 

суровина и од работата на дробиличната постројка е минерална. Оваа 

прашина не предизвикува нарушување на квалитетот на почвите и 

промена на физичко-хемиските карактеристики и составот на почвата и 

нема негативно влијание на почвените биоценози. Со инсталираните 

систем на распрскувачи и како и дополнителниот систем за отпрашување 

со кои се врши спречување на продукција на прашина влијанието врз 

околните почви е беззначајно Имено околната почва е во суштина од 

истиот материјал со слој од хумус и без обработливо земјоделско 

земјиште со висок квалитет; 

- Преточувањето на горивото се врши со додаток инсталиран на самиот 

резервоар од кој по гравитациски пат поради местоположбата на повисок 

дел во инсталацијата, дизелот се преточува во резервоарите на 

механизацијата; 

- Од инфраструктурните објекти од инсталацијата не се продуцира отпадна 

технолошка вода, се користи само вода за задоволување на санитарните 

потреби; 
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- Вода од прскалките ја апсорбира самата минерална прашина која по некое 

време испарува како чиста вода; 

- Евентуално излиените капки од масти и масла се посипуваат со минерална 

прашина и отстрануваат заедно со комуналниот отпад; 

- Во кругот на инсталацијата одржувањето и поправката на механизацијата 

се врши на бетониран канал од страна на фирма која е овластена; 

- Отпадот како гуми, акумулатори, делови од механизацијата се селектира и 

прописно чува се до продажба; 
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     IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

 

 

Земјоделски и фармерски активности во инсталацијата не постојат. 
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X.  БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 

X.1  Бучава 

Како извори на бучава од работењето на “СОПОТ“ Куманово се јавуваат: 

постројката за дробење на варовникот, моторите од камионите, булдожерот и 

утоварната лопата и краткотрајна бучава се појавува при процесот на минирање.  

Најголем извор на бучава од работењето на инсталацијата преставува 

процесот на минирање. Големо влијание врз интензитетот на бучава при изведување 

на оваа операција има интензитетот и распределбата на воздушните ударни и звучни 

бранови.  

Доколку овој процес се изведува неконтролирано и при неадекватни 

временски услови дополнителен проблем ќе преставува и вибрацијата на самото тло. 

Од пресудна важност за влијанието на бучавата по самата околина е 

оддалеченоста на населените места, во однос на површинскиот коп, геолошките 

услови и конфигурацијата на теренот. 

Потенцијална опасност при минирање преставуваат и ударните воздушни 

бранови, чиј интензитет зависи од: 

- применетата метода на минирање; 

- начинот на минирање на минскотот поле и 

- количината на употребен експлозив; 

Метеролошките услови имаат големо влијание врз интензитетот на бучава и 

воздушните удари. 

На воздушните удари влијаат правецот и брзината на ветерот, додека на 

ширењето на звукот влијаат брзината на ветерот и температурата, во функција од 

висината и конфигурацијата на теренот.  

Ако минирањето се изведува без ветер, чујноста и распределбата на звукот е 

во правец на ширење на воздушните бранови од минирањето. Кога фронтот на 

воздушни бранови е насочен спротивно од ветерот, тој ќе се свитка во форма на 

крива. Во зависност од интензитетот на воздушните бранови звукот може да се јави 

на сосема друго место. Фронтот на бранови во тој случај може да го прескокне 

целото подрачје и чујноста на звукот да биде од другата страна на копот.  
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 Ветерот делува на зголемување на интензитетот на звукот. Зголемувањето на 

интензитетот на звукот скоро секогаш е во правец на ветерот. Влијанието на ветерот 

врз интензитетот на бучава е најголемо во зимскиот период. 

За влијанието на бучавата врз животната средина од пресудна важност е 

местоположбата на самата инсталација.  

Со оглед на фактот што најблиското населено место селото Сопот се наоѓа на 

оддалеченост поголема од 1000 метри од копот и процесот на минирањето се 

изведува ретко и прописно, емитираната бучава не нанесува штета по непосредната 

околина и жителите. 

Секојневното емитирање на нивото на бучава потекнува од инсталираната 

опрема за дробење и селектирање на минералната суровина и тоа дробилката 

млиновите, ситата, траките, како и рударските машини багер, товарна лопата, 

камион.  

Измерените вредности на бука во животната средина од страна на ИТИ 

ДООЕЛ во непосредна близина на копот и постројката за сепарирање при постојан 

режим на работа се дадени во табелите бр. 10 и 10.1. Додека во прилог бр. 19 даден е 

Извештај за мерење на бучавата на границите на инсталацијата.  

 Согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во 

животната средина (“Сл. весник на РМ“ бр. 147/08) и Правилникот за локациите на 

мерните станици и мерните места (“Сл. весник на РМ“ бр.120/08), инсталацијата 

спаѓа во Подрачје од четврт степен. Максимално дозволените граници на нивото на 

бучава за подрачје од четврт степен се 70 dB дење и навечер. 

Резултатите од извршените мерења се во согласност со упатството за “Барање 

за добивање еколошка дозвола за инсталација која врши активност од Прилог 2 од 

уредбата“.  
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Табела број 8.  Извори на емисија на бучава 

 

Извор 

Емисиона 

точка 

реф.бр. 

Опрема 

реф.бр. 

Звучен притисок 

dBA 

на референтна 

оддалеченост 

Периоди на 

емисија 

Примарно 

дробење 
Б1 

додавач 

решетка  

дробилка  
75-85 7 часа/ден 

Секундарна 

дробилка 
Б2 

додавач 

решетка  

дробилка  
75-83 7 часа/ден 

Терциерно 

дробење 
Б3 

додавач 

решетка  

дробилка 
75-83 7 часа/ден 

Сеење Б4 

сито на 

секундарна 

дробилка 
73-82 7 часа/ден 

Приемен 

бункер за 

примарно 

дробење  

Б5 
електро 

мотор 
70-84 

повремено, по 

потреба 

Приемен 

бункер за 

секундарно  

дробење 

Б6 
електро 

мотор 
70-81 

повремено, по 

потреба 

Транспортни 

траки  
Б7 траки 72-78 7 часа/ден 

Камион кипер Б8 

мотор со 

внатрешно 

согорување 

75-83 7 часа/ден 

Утоварна 

лопата 
Б9 

мотор со 

внатрешно 

согорување 

78-86 7 часа/ден 
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Табела број 9. Локација на изворите на бучава 

 

Референтни  

точки 

НКС Ниво на звучен притисок (dB) 

5N, 5E L (A)eq L (A)10 L (A)90 

Граници на  

локацијата: 

    

локација 1:  

 

42
о
15’26.60” 

21
о
44’08.75” 

45,3  
 

локација 2:  

 

42
о
15’24.08” 

21
о
44’21.90” 

66,5  
 

локација 3: 

 

42
о
15’19.43” 

21
о
44’32.78” 

60,8  
 

локација 4: 

 

42
о
15’12.23” 

21
о
44’27.99” 

63,5  
 

локација 5: 

северо  

42
о
15’13.72” 

21
о
44’20.01” 

65,7  
 

локација 6: 

 

42
о
15’14.62” 

21
о
44’13.69” 

62,2  
 

локација 7: 

 

42
о
15’17.63” 

21
о
44’08.02” 

58,2  
 

локација 8: 

 

42
о
15’19.41” 

21
о
44’07.92” 

56,1  
 

Осетливи 

локации 

Поради тоа што инсталацијата се наоѓа на повеќе од 500 метри од 

најблиско населено место не постојат осетливи локации  

локација 5:     

локација 6:     

локација 7:     

локација 8:     

 

Со оглед на фактот дека наведените извори на бучава преставуваат точкасти 

извори на бучава, чиј интензитет се намалува за 6 dB со удвојување на растојанието 

од изворот (прикажано на следната слика). 

 

Слика 23 Приказ на намалување на интензитетот на бучава од растојанието на изворот 

Според графиконот, доколку механизацијата која се употребува продуцира 

бучава од максимум 86 dB следува дека веќе на оддалеченост од 256 м од него 

нивото на бучава би изнесувало 39 dB што е границите на дозволено ниво кое е 
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пропишано за подрачја од I степен согласно наведениот правилник, бидејќи 

најблиското населено место селото Сопот е на оддалеченост од повеќе од 500 м од 

инсталацијата. 

Може да резимираме дека бучавата која се емитира од инсталацијата не се 

јавува како фактор кој има негативно влијание врз животната средина и нејзиното 

влијание е ограничено пред се на работната средина. 

 

   X.2.  Вибрации 

Процесот на минирање е проследен и со вибрација односно осцилација на 

тлото. Одредувањето на влијанието на експлозијата врз осцилирањето на тлото е 

едно од најважните прашања на површинскиот коп, со цел да се одредат 

последиците од експлозивното дејство.  

Сеизмичен ефект е реакција на тлото и експлозивот, односно процес на 

взаемно дејство на ударните бранови и околната средина. 

 Осцилацијата на земјата која се јавува заради експлозивниот удар и 

земјотресот по природа се слични, но се разликуваат по интензитетот, 

времетраењето и зачестеноста.  

 Најбитна разлика е таа што кај земјотресите се јавуваат осцилации кои траат 

долго и во кои периодата изнесува 0,5-0,6 с, односно зачестеност од 0,2-2 Hz, додека 

кај експлозиите периодите на осцилации се многу пократки и изнесуваат околу 0,004 

до 0,25 с односно од 4 до 250 Hz.   

Кај подземните експлозии осцијациите се простираат во сите правци и брзо се 

пригушуваат. Фреквенциите можат да изнесуваат и повеќе од 100 Hz. 

Кај површинските експлозии покрај осцилации се јавуваат и површински 

бранови кои не се пригушуваат толку бргу, нивната фреквенција се движи помеѓу 3–

50 Hz. Во тврдо тло нивната фреквенција може да достигне и поголеми вредности.  

Побудувањето и интензитетот на сеизмички вибрации е во директна 

корелација и со физичко механичките карактеристики на карпите кои се минираат и 

низ кои се протегаат сеизмичките бранови.  

Познавањето на карактеристиките на карпите е неопходно за избор на 

експлозив и проектирање на минските полиња, за постигнување на оптимално 
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дробење на минираните карпи и минимално генерирање на штетни сеизмични 

вибрации во околината. 

Интензитетот на сеизмичките вибрации и нивното влијание на земјиштето се 

дефинира според следниве параметри: 

- количината на вкупно (Q) и моментално (Qm) активирано експлозивно 

полнење; 

- карактеристиките на експлозивот; 

- просторната положба во однос на местото на минирање; 

- физичко – механичките карактеристики на карпите што се минираат; 

- технологијата на минирање; 

 Од овие параметри од оддалеченоста на стамбените објекти од површинскиот 

коп и нивната антисеизмичка заштита зависи влијанието на вибрациите врз истите. 

 Инсталираната опрема во сепарацијата е со превземени мерки за 

амортизација на евентуалната појава на вибрации со што е спречено негативното 

влијание врз животната и работната средина, и нема опасност од ширење на 

сеизмички бранови на копот и пошироката околина. 

 Може да констатираме дека вибрациите кои може да се појават при процесот 

на минирање нема негативно да влијаат и да ја деградираат и загрозат животната 

средина со оглед на фактот што процесот на минирање се изведува прописно и во 

точно дефинирани временски интервали и поволни временски услови. 

      

 X.3.  Нејонизирачко зрачење 

 Извори на нејонизирачко зрачење од инсталацијата (светлина, топлина итн) 

кои негативно би влијаело и би ја деградирало животната средина не  постојат. 
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 XІ.   ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ 

ПРИМЕРОЦИ 

 

Појават на минерална прашина во рудничката дејност особено кај рудниците со 

површинска експлоатација особено во сувиот период од годината е присутна. Исто 

така прашина се појавува и во процесот на дробење, сеење и скадирање на 

минералната суровина но и во процесот на транспорт како од рудникот до 

сепарацијата, така и низ самата инсталација се до асфалтираниот пат. Поради тоа е 

неопходно да се превземаат мерки за таа да биде во рамките на МДК вредностите. 

На површинскиот коп при експлоатација на варовникот и сепарирање на истиот, а во 

согласност со законската легислатива за емисии во воздухот неопходно е да се 

изврши мерење на дневната емисија на седиментна прашина и суспендирани 

честички со големина на честичките од 10 микрони. Во инсталацијата се превземаат 

сите мерки за да емисијата на прашина биде сведена на минимално ниво како со 

прскање на вода по сообраќајниците така и со инсталирани двојни системи за да се 

спречи емисијата на прашина од процесот на дробење и сеење односно сепарирање 

во вид на распрскувачи на водена прашина и суво филтрирање со вреќаст филтер. 

Мониторингот на присуството на овие честички треба да овозможи безпрекорно 

функционирање на инсталацијата без притоа да врши загадување на животната 

средина.    

 Бидејќи од технолошкта активност не се продуцира технолошка отпадна вода 

не се предвидува мониторинг на отпадни води. Единствената отпадна вода се 

појавува од чешмата поставена во дворното место и која служи за пиење и миење на 

раце на вработените. Оваа вода не се зафаќа туку понира во почвата. Поради 

карактеристиките на почвата, голема порозност и филтрациска моќ но и поради тоа 

што не постојат подземни води во овој предел се претпоставува дека не постои 

загадување на почвите и подземните води. 

 Поради тоа што опремата што се користи за преработка на варовникот 

продуцира високо ниво на бучава, но и поради тоа што се употребува тешка 

механизација која исто така продуцира високо ниво на бучава неопходен е 

мониторинг кој ќе го покажа нивото на бучава кое се емитира надвор од границите 

на концесикиот простор односно влијнието врз животната средина. Точките на 

мониторинг на нивото на бучава се одредени во табела бр.9. 
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Се предлага мониторинг на: 

Табела 10. Предложен начин на мониторинг за квалитетот на амбиенталниот воздух 

и бучава  

 

Параметар 
Фрекфенција на 

мониторинг 

Метод на земање 

на примероци 
Метод на анализа/техника 

РМ10 Еднаш годишно Гравиметриски МКС ISO 12341:2007 

Бучава Еднаш годишно Букомер МКС ISO 1996:2:2010 
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XІI.   ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  

Поради тоа што секојдневното работење бара прилагодување на современиот 

начин на работење пред се во поглед на заштитата и унапредување на животната 

средина во продолжение е дадена предлог програма за подобрување на работата во 

однос на заштита на животната средина. 

- Редовно оддржување и сервис на товарните возила, трите дробилки, 

рударската механизација, и останатите машински инсталации во склоп на 

копот и сепарацијата. Оваа мерка има за цел: Превенција од истекување на 

моторно масло во почвата и водите; намалување на нивото на бучава и 

вибрации; поефикасна работа на моторите, а со самото тоа и помалку емисии 

во воздухот; 

- Kонтинуирана едукација на целиот персонал за правилно постапување со 

отпадот, и медиумите на животната средина. Ваквите едукации доведуваат 

до рационално управување со отпадните материјали, што придонесува во 

концепирање на систем на одржливо управување со отпадот, и намалување 

на негативното влијание врз медиумите на животната средина; 

- Селектирање на останатиот отпад кој може да се рециклира (отпад од 

амбалажи и сл.); 

- За да се намали емисијата на фугитивна прашина, особено во сушниот 

период од годината, неопходно е да се врши редовно попрскување со вода на 

патиштата за движење на возилата; 

- Се препорачува засадување на дополнителни дрвенасти растенија кои ќе 

имаат повеќекратна улога:  

 ќе продуцираат кислород притоа употребувајќи го јаглероден 

двооксид кој се продуцира од моторите со внатрешно согорување на 

камионите, рударската опрема и дизел агрегатот,  

 имаат улога во спречување на разнесувањето на прашината,  

 имаат улога на бариера и во делот на намалување на нивото на бучава 

која се шири надвор од инсталацијата, 

 ќе и дадат на базата многу по природен изглед односно ќе ја зголемат 

нејзината пејзажна вредност, 
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 намалување на силината на ветарот, кој може да предизвика 

разнесување на прашина околу инсталацијата во вид на фугитивна 

емисија. 

Обврска на сите правни и физички лица е грижа за животната средина 

согласно Закон за животна средина (“Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09,  48/10,  124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 129/15, 9/2016; 28/2018; 65/2018; 

99/2018 и 89/2022), преземање на мерки и активности со кои влијанијата врз 

животната средина би биле минимални. Програмата за подобрување всушност треба 

да ја заштити животната средина, односно да овозможи имплементација на 

предложените мерки за намалување на можните негативни влијанија од предметниот 

објект. Во досегашното работење Сопот има ја реализирано предходната програма за 

подобрување во целост и тоа со изведување на танквана под резервоарот за нафта, 

засадување на дрва и затревнета површина во близина на новата управна зграда и 

инсталирање на систем за зафаќање на прашината која се продуцира во процесот на 

производство на сепариран варовник. 

Мерките за реализација на програмата за заштита на животната средина, се 

прикажани во следнава табела:  
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Табела бр. 11 Мерки за реализација на програмата за заштита на животната средина 

Р. 

бр. 
Опис на мерката 

Цел на мерката 

(изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз ж.с.) 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок 

од 5 години 

2022 2023 2024 2025 2026 

1.  

Редовно попрскување со вода на 

патиштата за движење на возилата 

и на деловите каде се складира 

најситнта фракција 

Намалување на нивото 

на фугитивна имисија 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

2.  Засадување на дополнително 

зеленило 

Намалување на 

негативните влијанија 

врз почвата и воздухот 

/ Пролет/есен / Пролет/есен / 

3.  
Обука на вработените за важноста 

за мерките кои се применуваат за 

заштитата на животната средина 

Намалување на 

негативното влијние 

врз животната среина 

Септември / февруар / декември 
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XІII.   СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

 Во сите фази на површинската експлоатација на варовникот од лежиштето 

“Сопот“, потребно е строго придржување кон законските прописи во РС 

Македонија кои го регулираат овој процес со цел избегнување на појавата на 

хаварии.  

 За заштита на вработените и на животната средина континуирано се 

превземаат следниве мерки: 

- Контрола на работата на копот со цел регистрирање на секое 

пореметување на стабилноста на работните косини и превземање на 

мерки за санирање, за што компанијата има ангажирано надворешно 

стручно лице кое согласно законот за минерални суровини врши надзор 

над работата на површинскиот коп; 

- Минирањето го изведува стручна овластена организација со 

долгогодишно искуство за ваков тип на работи. За време на минирањето 

се даваат звучни сигнали, се забранува секаков пристап во зоната на 

минирање и тоа се изведува во строго дефинирани временски интервали 

и климатски погодни услов за да се намали ризикот од евентуални 

пречки во изведување на работите; 

- Се води строга контрола на дупчачко-минерските параметри, 

геометрискиот распоред на минските дупнатини, аголот на дупчење, 

висина на столбот на експлозивно полнење согласно Елаборатот за 

минирање; 

- После секое минирање задолжително се врши контрола на работните 

косини на етажите, кавање на сите лабави блокови, а во фазата на 

товарење на минираниот материјал, се врши перманентно следење на 

стабилноста на косините и превземање на сите сигурносни мерки; 

- Опремата и вработените за време на минирањето се засолнуваат на 

сигурно место, кое е во спротивен правец на ударните бранови; 

- Вработените се опремени со лична заштитна опрема, орудието за работа 

се испитува и контролира согласно законските прописи; 

- Со упатствата за работа и проценката на ризик за сите работни места се 

запознаени сите вработени; 
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- Постои чуварска служба која врши обезбедување на инсталацијата за 

неовластен пристап на истата; 

- Превземени се потребните мерки за противпожарна заштита, 

инсталацијата располага со доволен број на ПП апарати според 

пожарното оптертување на објектот. До објектите на инсталацијата 

водат пристапни патишта за евентуална брза интервенција на службата 

за противпожарна заштита. Инсталирана е громобранска заштита и 

соодватно заземјување на електричната инсталација на објектите и 

опремата. Истата се испитува согласно предвидените законски 

нормативи односно се одржува во исправна состојба; 

- Атмосферските води поради тектонските и геолошките карактеристики 

брзо филтрираат во подлабоките делови на лежиштето. Сливното 

подрачје на површинскиот коп карактеристично е само за северната 

страна од копот и во овој дел изработен е заштитен одводен канал со цел 

избегнување на поплава од поројни дождови; 
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Табела бр. 12 - Реагирање во итни случаеви 

Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната 

појава 

Причинител 

Можни влијанија 

врз животната 

средина 

Мерки 

Одговорни 

лица/субјекти 

Пожар 

Објектите 

Неисправност на 

електрични инсталции, 

громобранска заштита 

или електронски уреди 

Загадување на 

воздухот, 

почвите и водите 

 Исклучување на доводот 

на ел. енергија, 

 Повикување на брза 

помош и служба за ПП 

заштита, 

 Изолирање, дислокација 

на складирани запалливи 

материи, 

 Обука на вработените за 

користење на ПП апарати 

и други ресурси за 

гаснење на пожар, 

 Контрола на 

одржувањето на опремата 

за гаснење на пожар 

Рударски 

инженер 

Обезбедување 

Трафостаница за 

струја 

Дефект, неисправност 

на електрична 

инсталција, удар од 

гром 

Инсталциии за 

струја 

Застареност, механичко 

оштетување 

Возен парк  Дефект 

Експлозија Возен парк 

Дефект, сообраќајна 

незгода, отворен оган 

во близина на 

резервоар на возило. 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

воздухот 

 Контрола на ПП 

апаратите од овластена 

компанија 

 Периодично испитување 

на опремата за работа 

 Примена на правилникот 

за заштита при работа 

 

Рударски 

инженер 

Обезбедување 

Земјотрес Било кој дел Тектонско движење 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

 Се запира процесот на 

работа, 

 Се исклучуваат сите 

машини и уреди од 

 

Рударски 

инженер 
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Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната 

појава 

Причинител 

Можни влијанија 

врз животната 

средина 

Мерки 

Одговорни 

лица/субјекти 

воздухот, 

почвите и водите 

доводот на ел. енергија, 

 Санација на направените 

штети, 

 Испитување на опремата 

за работа која постои 

можност да е оштетена.  

Обезбедување 

Поплава 
Возен парк, 

машини, објектите 

Невреме, обилни 

врнежи 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување 

почвите и водите 

 

 Активно учество во 

справување со ваквите 

состојби 

 Испитување на опремата 

за работа која постои 

можност да е оштетена. 

Рударски 

инженер 

 

Обезбедување 

Саботажа Било кој дел / 

Опасност по 

животот на 

вработените 

 Контрола на чуварската 

служба на инсталацијата 

 

Обезбедување 

 

Поважни телефонски броеви: Противпожарна бригада 193, Брза помош 194, Полиција 192 
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XІV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО  

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

           

Ремедијацијата на површинскиот коп пожелно е да се извршува после 

затворање на секоја етажа од копот, со цел негово побрзо вклопување во 

непосредната околина  

Со завршување на експлоатационите работи на површинскиот коп, теренот е 

делумно деградиран и затоа неопходно е да се изврши негово стабилизирање 

односно рекултивирање. 

Стрмните косини од површинскиот коп не може битно да се изменат со 

рекултивацијата, геолошката и педолошката подлога, како и морфологијата на 

теренот се доста неповолни за растенија кои би се засадиле за стабилизирање на 

косините и нивно озеленување. Меѓутоа ревегетација на хоризонталните површини 

од копот, и нивно вклопување во еко-системот, е можен и неопходен процес. 

Рекултивацијата на дното од копот (хоризонталниот дел) и етажните берми 

формирани со рударската експлоатација ќе се изврши по донесувањето и 

насипувањето на квалитетна земја врз голите површини.  

Врз основа на педолошката анализа на микролокалитетот, како и 

морфологијата на теренот се доаѓа до заклучок дека нема посебни погодности за 

користење на откопаното лежиште за земјоделски цели, бидејќи и непосредната 

околина на површинскиот коп не е обработлива. Поради овие причини 

рекултивацијата ќе се состои исклучиво од зазеленување и пошумување. 

Технологијата на рекултивација ги опфаќа следниве фази: 

- планирање на хоризонталните површини (дното на копот и етажните 

берми); 

- донесување и распростирање на хумусен слој со дебелина од цца 0,3 м; 

- засадување на дното на копот и етажните берми со млади садници од 

црн бор, багрем и диви маслинки. 

Изборот на културите кои се засадуваат е во зависност од pH вредноста на 

насипниот материјал. 

Рекултивацијата на површинскиот коп дава природни и визуелни ефекти кои 

се од големо значење за ова подрачје.  
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Со рекултивација нарушената природна средина се вклопува во екосистемот, 

така што со ревегетација на пределот и животинскиот свет постепено ќе го насели 

нарушениот терен. 

Може да се заклучи дека со овој процес ќе се задржи и разнообразноста во 

топографијата (релјефот) на теренот.  

Економското значење на земјиштето по овој зафат ќе биде како и порано, а 

дното на копот ќе преставува голема пошумена хоризонтална површина.  

При  прекин на работа на инсталацијата неопходно е: 

- Сместување на механизацијата и опремата на сигурно место, при подолг 

прекин на работа на инсталацијата. По продолжување на работата после 

подолг прекин мора да се изврши детален преглед на копот, а евентуално 

настанатите појави кои можат да ги загрозат експлоатационите работи, 

да се евидентираат и санираат; 

- Ако дојде до траен прекин на работата на инсталацијата потребно е да се 

подели самата опрема на употреблива (која може да се конзервира до 

нејзина повторна употреба или продажба) и неупотреблива (издвојување 

на корисните фракции и нивно продавање, а она што неможе да се 

искористи да се депонира на прописен начин на градската депонија); 

- Дробиличната постројка лесно може да се демонтира и премести на 

друга локација, и останатата опрема од сепарацијата лесно се демонтира, 

така што истата може да се продаде; 

- Објектитте на сепарацијата се од контејнерски тип и истите можат да се 

преместат односно продадат и тоа со транспортирање на камион-шлепер. 
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  XV.   РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 

 Површинскиот коп за експлоатација на варовник и Сепарацијата за дробење 

и сепарација на ровниот камен на одредени градежни фракции се наоѓаат во 

северниот дел на РС. Македонија, во непосредна близина на Македонско-Српската 

граница. 

Самата локалност положена е на крајните северни падини кон границата со 

Република Србија, на оддалеченост од околу 14 км северно од Куманово, на десната 

страна од регионалниот пат Куманово – Табановце. Најблиско населено место е 

селото Сопот на оддалеченост од околу 1.000 метри воздушно од инсталацијата, а 

по него следи селото Сушево кое е на оддалеченост од нешто повеќе од 2.000 м 

источно од инсталацијата. 

Од морфолошко-хидрогеолошки аспект теренот на овој дел е испресечен со 

благи засечени потоци и јаруги и доста благи падини. Хидрографската мрежа во 

Кумановско ја сочинуваат средните и долните текови на Пчиња, Кумановска и 

Крива Река и некои помали водотеци кои целосно му припаѓаат на сливот на реката 

Пчиња. Пчиња е најголема и најважна река во Кумановско и е втора по должина 

лева притока на Вардар. 

Динамиката на површинска експлоатација е во директна зависност од 

количините на експлоатационите резерви на минерална суровина во лежиштето и 

планираниот годишен капацитет на откопување на минералната суровина.  

За реализација на планираниот годишен капацитет од 100.000 т/год. 

варовник, предвидени се 240 работни денови во текот на една календарска година и 

просечното дневно производство на површинскиот е 416 t/ден. 

 Технолошкиот систем за отворање на експлоатационите етажи се состои во 

изработка на засеци/усеци за отворање по изохипсата на експлоатационата етажа. 

По изработка на засек/усек за отворање (со ширина 5м и должина 50м) се создаваат 

потребните предуслви за формирање на почетен работен блок на етажата со 

димензии од сса 25x25 м, кој е во функција на создавање неопходни услови за 

работа. 

 Дупчачко минерските работи се изведуваат ретко по потреба и минирањето 

се врши во присуство на ангажираниот рударски инжењер го изведува 

специјализирана минерска група од ангажирано претпријатие за минирање. 
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 Со завршување на експлоатационите работи на површинскиот коп се 

добиваат релативно стрмни завршни косини и хоризонтална површина дното на 

копот на кота 545. Со оглед на на фактот што површината се деградира неопходно е 

истата да се рекултивира. Со рекултивација на копот, нарушената природна средина 

се вклопува во еко-системот, се постигнуваат природни  и визуелни ефекти.  

Инсталираната линија со дробилката, млиновите и ситата се употребува за 

производство на фракциите од /4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 

16/22,4 mm; 16/31,5 mm; 22,4/31,5 mm; 0/63 mm; 0/30 mm. Фракциите преку 

соодветен тракаст транспортер се транспортираат на одлагалиштата од каде може 

да се транспортираат со товарна лопата, во камион кипер на главото одлагалиште за 

финални фракции.  

Како најголеми извори на прашина кај постројките за сепарација се јавуваат 

дробилките, вибрационите сита и пресипните места. На постројките за дробење и 

сеење, инсталирани се распрскувачи на водена прашина и систем за отпрашување 

со што се придонесува во намалување на емисијата на прашина на минимални 

вредности.  

 Фугитивна емисија на прашина од работењето на инсталацијата се јавува 

при следниве процеси: 

 При минирање на копот постои моментална краткотрајна појава на 

поголема количина на прашина;  

 При повременото дробење на минералната суровина;  

 Товарење и транспорт на ископаниот варовнички материјал од копот до 

сепарацијата;  

 При товарење на минералниот агрегат во камиони;  

 Истовар на минералната суровина во приемниот бункер од дробилната 

постројка; 

 Од работењето на сепарацијата (дробилките, вибрационите сита, 

транспортните ленти);  

 Исипување на ситните фракции на отворени складишта и Товарење на 

сепарираниот материјал; 

Поради тектонските и геолошките карактеристики, создадени се услови за 

брзо филтрирање на атмосферските води во подлабоките делови на лежиштето, 

како чисти води и поради составот на подлогата.  
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 Директни емисии на загадувачки материи во почвата се јавуваат само од 

миењето на рацете на малиот број на вработени. Отпадните води се контаминирани 

со средството за миење на раце и нечистотииите кои се мијат од рацете со што 

дирекната контаминација на почвата е занемарлива. Поради тоа загадување на 

почвата и подземните води не се очекува бидејќи станува збор за варовникова 

подлога која е одличен природен филтер и не дозволува пробивање на истите 

подлабоко во почвата. 

 Бучавата која се емитира од инсталацијата не се јавува како фактор кој има 

негативно влијание врз животната средина и нејзиното влијание е ограничено пред 

се на работната околина. 

 Вибрациите кои може да се појават при процесот на минирање нема 

негативно да влијаат и да ја деградираат и загрозат животната средина со оглед на 

фактот што процесот на минирање се изведува прописно и во точно дефинирани 

временски интервали и поволни временски услови. 

 Извори на нејонизирачко зрачење од инсталацијата (светлина, топлина итн) 

кои негативно би влијаело и би ја деградирало животната средина не  постојат. 
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XVI. ИЗЈАВА 

 
 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во 

согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл. весник бр. 53/05) и 

регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, 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 друго лице.  

 

 

   
 
Потпишано од  : Сопот Скопје               Датум : 10.05.2022 год                          
(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот:          Јетула Исени  

 

 

Позиција во организацијата :           Управител                  

 

 
Печат на компанијата: 
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