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I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Име на компанијата 1 

Трговско друштво за производство и 
истражување ”ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” 

А.Д.-Скопје, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
ул. ”Анкарска” бр. 29А, Скопје 

Правен статус Акционерско друштво 
Сопственост на компанијата 

Приватна 

Адреса на локацијата с. Нов Присад, Прилеп 
(и поштенска адреса, доколку 
е различна од погоре 
споменатата) 

Ул. Гоце Делчев бр. 45/1 Прилеп 

Број на вработени 14 

Категорија на индустриски 
активности кои се предмет на 
барањето2 

Прилог 2, точка 3.2. Сл.весник 89/05 
Б-дозвола, Инсталации за ископ на минерални 

суровини 

Проектиран капацитет 
Qgod=5.000m3 комерцијални блокови и 

томболони 
 

I.1  Вид на барањето
3
 

Обележете го соодветниот дел 
Нова инсталација  / 
Постоечка инсталација √ 
Значителна измена на постоечка 
инсталација 

/ 

Престанок со работа / 

 

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

 
Име на единицата на 
локална самоуправа 

Општина Прилеп, 

Адреса „Прилепски бранители“ бб, Прилеп 
Телефон 048 / 420 - 320 

 

                                                
1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 
2 Да се внесеат шифрите на активностите 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 се означишифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно 
оделени една од друга. 
3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 



 

Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  
Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

5 
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 

             
Експлоатацијата на мермер од лежиштето "Галабовец - Нов Присад" се 

изведува врз база на Договорот за концесија за експлоатација на минерална 

суровина - мермер на лежиштето "Галабовец - Нов Присад", Прилепско  бр. 24-

5606/1 од 13.11.2014 год. На слика  1 како и во Прилог бр. 1 е даден картографски 

приказ во размер 1:25000 од локацијата на лежиштето како и околината. 

Активностите во рудникот се базираат на откривање на рудната маса, дупчење на 

масата, сечење на мермерната маса сопомш на машини (пили), товарање на 

томблоните и транспорт до крајниот корисник. 

 

II.1 ТЕХНОЛОШКА ШЕМА НА ПРОЦЕСОТ НА РАБОТА НА 

ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВРШИНСКА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
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ДУПЧЕЊЕ НА 
МЕРМЕРНАТА 

МАСА 

ПИЛЕЊЕ НА 
МЕРМЕРНАТА 

МАСА 

СОБОРУВАЊЕ 
НА 

МЕРМЕРНАТА 
МАСА 

ПЛАЦНО 
КРОЕЊЕ НА 

МЕРМЕРНАТА 
МАСА 

ТОВАРАЊЕ И 
ТРАНСПОРТ 

НА 
МЕРМЕРНАТА 

МАСА 

ФОРМИРАЊЕ НА 
ОДЛАГАЛИШТА 

НА  
ОТПАДНА 

МАСА 
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Од технолошката шема се гледа начинот на ископување и транспорт на 

мермерната маса. Имено најпрвин се започнува со процес кој предходи на 

технологијата на откопување на мермерната маса, а тоа е процесот на откривање на 

површината која најчесто се состои од хумусен слој но со мала дебелина од 30-50 

цм која маса се одложува во непосредна близина и може да се искористи подоцна 

при рекултивација на рудникот. Потоа се пристапува кон дупчење и тоа по 

вертикала и хоризонтала, процес кој е потребен за да се спојат дупнатините низ кои 

потоа се внесува дијамнтската пила за да може да се пресече блокот. После 

пилењето (сечењето) на блокот се врши соборување на истиот за да се оддвои од 

масата и тогаш е спремен за дополнителна обработка. Дополнителната обработка е 

со т.н. плацно кроење кога исто како и во сечењето се користат дијамнтските пили. 

Откако ќе се доведе парчето во димензии кои можат да се транспортираат, а се 

погодни за понатамошна обработка се врши товарање во камион, се прицврстуваат 

со затегнувачи и се транспортираат до крајната дестинација најчесто Република 

Грција каде се носат во фабрика за понатамошна обработка. Парчињата кои се не 

употребливи се товараат со помош на мобилна товарна лопата на камион дампер и 

се одложуваат на одлагалиште за јаловина кој е лоцирана непосредна близина на 

рудникот за да се намалат трошоците за транспорт. 

 

II.2 ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА 

 

 Рудното наоѓалиште ”Галабовец - Нов Присад” кај село Нов Присад, 

Прилеп, е носител на бели доломитски компактни масивни мермери, кои се 

атрактивни за домашниот, но многу повеќе за светскиот пазар. Со геолошка 

проспекција на површината и истражните дупчотини утврдена е голема 

перспективност на микролокалитетот ”Галабовец - Нов Присад” како во поглед на 

компактноста, така и спрема потенцијалот на рудните резерви. Од аспект на 

рудничката експлоатација, наоѓалиштето овозможува примена на современа 

механизација за директно откопување на мермерните ламели, бидејќи откривката во 

поголем дел е незначителна, а морфолошките услови се многу поволни.  
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P = 1:25.000 

  
Слика 1: Граници на концесиското поле на мермер “Галабовец - Нов Присад“ 

 

Табела 1. Координатни точки на концесиското поле 
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Слика 1.1: Граници на експлоатационо поле 

 
 
Табела 1.1 – Граници на експлоатационо поле 
 

ТОЧКИ 
КООРДИНАТИ 

X Y 
E-1 4 586 000 7 550 000 
E-2 4 585 828 7 550 000 
E-3 4 585 830 7 549 800 
E-4 4 585 865 7 549 674 
E-5 4 586 350 7 549 200 
E-6 4 586 426 7 549 352 
E-7 4 586 359 7 549 497 
E-8 4 585 181 7 549 584 
E-9 4 586 025 7 549 700 

E-10 4 585 945 7 549 800 
E-11 4 585 946 7 549 847 
E-12 4 586 010 7 549 900 
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 Наоѓалиштето ”Галабовец - Нов Присад” се наоѓа на надморска висина од 

сса 1.000 м. Подрачјето се карактеризира со променлива континентална клима, каде 

летата се жешки, а зимите се ладни. Според досегашното искуство може да се смета 

на рударска активност од 10 месеци во текот на годината. Имено во текот на зимата 

често пати температурата паѓа повеќе степени под нула, поради што не е можно да 

се изведуваат работи на пилење т.е. експлоатација на мермерната маса. 

 Врз основа на досегашните сознанија, во наоѓалиштето ”Галабовец - Нов 

Присад” не постојат подземни води. Бидејќи теренот е под наклон доаѓа до 

природно одцедување на водите, така што од хидрогеолошки аспект наоѓалиштето 

се смета за погодно. При експлоатацијата на мермерот, на откопното поле и на 

етажите посебно не се предвидува изработка на заштитни канали за одводнување. 

Тоа е поради можноста од гравитационо одводнување, бидејќи тоа го овозможуваат 

лежишните услови и начинот на отворање на наоѓалиштето. 

 

II.3 ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И КОМУНИКАЦИИ НА 

ЛЕЖИШТЕТО 
 

Локацијата на наоѓалиштето ”Галабовец - Нов Присад” се наоѓа во 

Пелагонискиот масив (западно од селото Нов Присад на одалеченост од 2 км),  кој е 

познат како носител на повеќе експлоатабилни мермери од кои најпознати се: 

”Поларис”, ”Сивец”, ”Чашка”, ”Козјак”, ”Дебреште” и др. Комуникациски рудникот  

”Скрка” со Прилеп е поврзан од две страни со добри пристапни патишта. Првиот 

пат е со должина од 24 км (Прилеп - село Мажучиште - село Небрегово - рудник 

”Бела Пола” - наоѓалиште ”Галабовец - Нов Присад”), а вторит пат кој е изграден во 

2004 год. е со должина од 13 км (Прилеп - стариот пат за Велес - село Нов Присад - 

наоѓалиште ”Галабовец - Нов Присад”), (Слика 2.) 
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Слика 2:  Комуникациска карта Прилеп  -  локалитет Галабовец 

 

Теренот на потегот Плетвар - Небрегово каде припаѓа и лежиштето 

"Галабовец - Нов Присад", е детално геолошки картиран во Р = 1:25.000 (Слика 3), 

при што се издвоени како посебен интересен дел за детални истражувања белите 

доломитски мермери и калцитските мермери. 

 Најголем обем на геолошко - рударски истражни работи се изведени 

западно од локалитетот "Галабовец - Нов Присад", каде е лоциран рудникот за 

мермер "Бела Пола" и југоисточно каде што е лоциран рудникот "Сивец". Во 

локалитетот "Галабовец - Нов Присад" освен сегашните, не се изведувани никакви 

претходни истражни работи.  

Во рамките на добиениот концесиски простор изработена е геолошка карта  

(Слика 3) при што се добиени основните податоци за карактерот на мермерите. При 

ова се издвоени два типа на доломитски мермери кои се застапени на теренот, бели 

доломитски компактни масивни мермери и бели доломитски средно компактни 

мермери. 



 

Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  
Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

11 
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 

 

 
 

 

Р  = 1 : 25.000 
Слика 3: Прегледна геолошка карта на поширокото подрачје на лежиштето на 

мермери “Галабовец“ -  село Нов Присад 
 

Геолошка градба на поширокиот терен - испитуваниот терен геолошки 

припаѓа на прекамбријскиот метаморфен комплекс во чии состав се издвоени 

сериите на гнајсеви, микашисти, мешана серија, и серија мермери како и квартарни 

наслаги, изградени од пролувијален и ајувијален нанос. 

Поширокото подрачје околу лежиштето "Галабовец - Нов Присад" изградено 

е од тракасти мусковитски гнајсеви, гранатски микашисти, албитски гнајсеви, 

доломитски мермери, циполини и калцитски мермери и пролувијални и ајувијални 

наслаги. 
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 Слика 4: Геолошка карта - локалитет ”Галабовец - Нов Присад” 

 

 

II.4  ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЖИШТЕТО 
  

II.4.1. Геолошка градба на лежиштето  

Не е можно да се прикаже геологијата на микролокалитетот "Галабовец - 

Нов Присад", а да не се опише пошироката околина, во рамките на локалитетите 

Бели доломитски компкатни масивни мермери        

Бели доломитски средно компкатни мермери         
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Бела Пола и Сивец,  каде југоисточниот дел му припаѓа на "Мермерниот комбинат"- 

Прилеп, а северозападниот на "Ларин"- А.Д.-Скопје. 

 Гледано во поширок план, мермерите на потегот Бела Пола - Галабовец - 

Нов Присад  - Сивец припаѓаат на големата моноклинала составена од мермери, 

гнајс и микашисти кои се протегаат на просторот помеѓу Плетвар - Беловодица - 

Козјак. Мермерите на потегот Бела Пола - Галабовец - Нов Присад - Сивец се 

наоѓаат во подината на наведената моноклинала и сместени се на нејзиното крајно 

северозападно крило. Благодарение на таа положба тие претрпеле значителни 

тектонски пореметувања. Југозападната страна, односно падина на мермерите ја 

чинат микашисти и гнајсеви, додека на североисточната, воглавно се гнајсеви. 

 Така, моноклиналата целосно е развиена на подрачјето Плетвар - Козјак, а 

стисната на северозападното крило на ниво на подински наслаги на мермерите Бела 

Пола - Галабовец - Нов Присад - Сивец. Гледано вака на поширок простор на 

тектониката и дејството на силите, стануваат појасни тектонските манифестации 

кои се јавуваат на релативно мал простор. Белите мермери кои доминираат на 

теренот Бела Пола - Галабовец - Нов Присад - Сивец се ситно зрни доломитски 

мермери со местимични уклопци на калцити. Пооделни делови на мермерната маса 

значително се разликуваат. Така среќаваме од релативно компактни, банковити, 

плочесто шкрилјави па се до здробени и тектонски пореметени и по состав од чисто 

доломитски, преку доломитско-калцитски до чисто калцитски. 

 Врз база на начинот на појавувањето, слоевитоста, системот на ластови и 

прслини, степенот на компактноста и раздробеноста извршена е следната 

квалификација на мермерите: 

 Прва категорија - припаѓаат мермери кои се многу малку распаднати, 

евентуално на површина малку карстифицирани - масивни. 

 Втора категорија - припаѓаат мермерите кои се јавуваат како банкови. 

Испуканоста на мермерната маса е нешто поголема од претходната. 

 Трета категорија - тоа се плочесто шкрилјави - јасно услоени мермери. 

 Четврта категорија - претставуваат здробени мермери, без изразита 

слоевитост. За оваа категорија е карактеристично што ги оивичува 

мермерите од прва и втора категорија. Овие мермери не се интересни за 

експлоатација. 
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 Оваа категоризација се однесува само на белите мермери. Масивните 

мермери се релативно компактни и воглавно се бели, сахароидни, без и со примеси 

на калцити и со слабо изразена слоевитост. 

 Како слабоотпорни спрема атмосфералиите и органските киселини, на 

површината се формира ситна мрежа на плитки ластови, вдолж кои се врши 

површинско распаѓање и стварање на доломитски песок. На поедини места кои се 

слабо изложени на ерозија и каде се пукнатините подлабоки, се ствара доломитски 

песок дебел и преку еден метар. 

 Банковити мермери се издвоени како втора категорија и се протегаат како 

трака со ширина од 75 до 100 метри. Тие се бели сахароидни со и без калцити. 

Испуканоста на мермерната маса е нешто поголема од претходната. На површината 

мермерите се карстифицирани, што дава впечаток дека се работи за мермери од 

полош квалитет. 

 Плочесто - шкрилјастите тенко услоените бели мермери го завземаат 

крајниот североисточен дел и се со изразита фолијација која се јавува на растојание 

од 10 до 30 цм. Оваа категорија засега не претстаува интерес. При што треба да се 

напомене, дека ова се површински манифестации. Дали фолијацијата во длабина е 

исто така изразита, ќе треба да се провери со истражни работи. 

 Слоевите на мермери имаат правец на протегање северозапад - југоисток, а 

паѓаат према североисток под агол од 40о. Во овие зони на мермери присутни се 

лонгитудални и трансверзални ластови, но не така чести, што овозможува добивање 

на блокови со поголемо димензии. 

  

II.4.2. Класификација на мермерите  

Освен класификацијата на мермерите спрема степенот на компактноста и 

раздробеноста, за белите мермери од зоната на Бела Пола - Галабовец - Нов Присад 

- Сивец битен е минеролошкиот состав и неговите примеси, односно бојата. 

 Врз база на резултатите од досегашните истражувања во лежиштето 

Галабовец - Нов Присад и експлоатацијата во соседниот рудник Бела Пола 

издвоени се три основни категории на мермери: 

 I - категорија  "Поларис  - екстра бел",  

 II - категорија  "Поларис - бел", 

 III - категорија  "Поларис - шарен". 
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Во првата категорија припаѓаат чисто белите сахароидни доломитски 

мермери без никакво присуство на калцити. Нивната просторна детерминација на 

база на површинското картирање е невозможно да се дефинира. Тоа го овозможија 

само резултатите од истражното дупчење. Во втората категорија припаѓаат белите 

сахароидни доломитски мермери со калцитски флеки кои се хаотично распоредени 

во масата и не се со голема густина на застапеност. Во третата категорија припаѓаат 

белите сахароидни доломитски мермери со чести траки и поголеми флеки на 

калцити. Поголемото присуство на калцитите на овој тип мермер му дава бело-

граораста боја. 

 

II.4.3. Тектониката на микролокалитетот  

Локалитетот "Галабовец - Нов Присад" ги носи сите карактеристики на 

целата зона Небрегово - Бела Пола - Галабовец - Нов Присад - Сивец - Плетвар - 

Беловодица.  Најмаркантен дел е тектонската линија што ги одвојува мермерите од 

микашистите во подинскиот дел. Тука јасно се гледа како југозападното крило на 

мермерната маса е потонато и створена е микродепресија. Дека се работи за расед 

од големи размери зборува и присуството на корунд. 

 Втора карактеристика е присуството на една јако здробена зона на мермери 

која се наоѓа помеѓу масивните и банковитите мермери. Ова претставува 

североисточно крило на мермерната маса вдолж која се спуштиле масивните 

мермери. Мермерот во оваа зона е раздробен на ситни парчиња од 5 до 10 цм. 

 Што се однесува до пукотинскиот систем во масивните мермери на 

површина скоро никаде не се манифестираат, тој може да се види само во јадрата од 

истражните дупчотини и од профилот на отворениот коп. 

 Анализите покажуваат само два вида пукнатини и тоа едни кои одат 

паралелно со фолијацијата, а тоа е правецот северозапад-југоисток и други 

попречни на нив со правец североисток-југозапад. Падот на пукнатините кои се 

паралелни со фолијацијата е 40о према североисток, а попречните се пострмни и 

одат до 70о према југозапад. Ако се погледнат резултатите од истражното дупчење 

ќе се види дека целата маса не е компактна, туку се сменуваат наизменично 

компактно јадро со должина од 2 до 20 метри и здробено јадро од 2 до 10 метри на 

ситни парчиња од 20 до 50 цм. 
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 Ова непобитно зборува за наизменично сменување на здрави и компактни 

зони со здробени. Бидеќи јадрото не е ориентирано, па може да се видат само 

пукнатините кои се паралелни со фолијацијата, а за другите е само претпоставка. 

 За разлика од компактните мермери, банковитите се јасно поделени со 

паралелни на фолијацијата пукнатини кои се пратат на голема должина. Со нив 

мермерите се наредени како банаци со дебелина од 0,6 до 1,5 метри. 

 Геоморфолошки форми - како карбонатни стени подложни се на побрзо 

распаѓање и растварање, кое од своја страна дава можност за формирање на 

геоморфолошки облици како вртачи, ували и друго. Во истражните и 

експлоатационите работи на поширок простор Бела Пола - Галабовец - Нов Присад 

- Сивец во подлабоките делови констатирани се каверни со различна големина. 

Присуството на каверни го намалува процентот на искористување и со нивната 

непредвидлива форма, можат понекогаш да допринесат и поголеми делови од 

лежиштето да бидат неупотребливи т.е. не може да се добијат комерцијални 

блокови. 

 

II.4.4. Хидро-геолошки карактеристики на лежиштето  

Како и поголемиот дел од мермерната маса која е сува и безводна, и овде 

нема  присуство на извори,  освен  еден видлив извори со мала издашност на кота 

990 мнв бидејќи проектираната технологијата за добивање на мермерни блокови без 

вода не може да функционира, рудник ”Скрка” на наоѓалиштето Галабовец со вода 

се снабдува од соседниот рудник ”Бела Пола”, каде ја има во количини кои без 

проблем би ги задоволиле потребите и на двата рудници.   

 Од аспект на експлоатацијата, хидро-геолошките прилики во лежиштето се 

поволни со што не би требало да предизвикуваат тешкотии при работата. 
 

II.4.5. Инженерско - геолошки карактеристики на лежиштето   

Составен е исклучиво од доломитски мермери. Од физичко - механичките 

испитувања се гледа, дека се работи за цврста карпа со издржливост на притисок 

преку 800 кг/cм2. Отворениот коп во соседниот рудник Бела Пола е со вертикални 

чела и висина на етажата од 7 - 10 метри, кои воопшто не се оштетени ниту 

пореметени. Тоа оди во прилог, дека се работи за стабилна доломитска маса, која и 

при вертикални откопи не покажува никакви знаци на рушење или деформирање на 
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теренот. Од тука може да се заклучи дека инженерско-геолошките особини на 

мермерите се такви, што овозможуваат формирање на етажи повисоки и од 7 метри.   

 

II.4.6 Физичко-механички, хемиски и минеролошко-петрографски  

карактеристики 

1. Јакост на притисок во сува состојба 

Рср.= 148.20 МРа 

2. Јакост на притисок во водозаситена состојба 

Рср.  = 132.10 МРа 

3. Постојаност на мраз после 25 циклуси мрзнење и размрзнување 

Рср. = 117.60 МРа 

Каменот е постојан. 

4. Постојаност на дејство на 5 циклуси Nа2Ѕ04 

Рср. = 115.30 МРа 

Каменот е постојан 

5. Впивање на вода 

 = 0,0792 % 

6. Волуменска маса со пори и шуплини 

 = 2845kg/m
3 

7. Волуменска маса без пори и шуплини 

 = 2860kg/m
3 

8. Степен на густина ........g = 99,48 % 

9. Порозност.................... 0.52 % 

10. Отпорност на абење со стружење по методата на Bőhm 

На = З1.20cm
3
/ 50cm

2
 

 Содржина на вкупен сулфур ...........  нема 

 Содржина на хлориди ......................  нема 

 Содржина на сулфати ......................  нема 

 Содржина на сулфиди ...................... нема 
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Макроскопски изглед 

Снежно бел мермер со хомогено компактно-масивна текстура многу 

ретко прошарана со сиви лискунски петна со должина од мах. 4мм. 

Макроскопски воопшто не се видливи никакви ластови и пукнатини. 

Структурата му е ситно зрнеста, со максимална гранулација на 

кристалите до 1 мм. Хемискиот тест со НСl ретко (местимично) дава многу слаба 

реакција (предоминација на минералот доломит). 

Микроскопски наод: 

- Доломит ............. 94.65 %; 

- Калцит .. .......……..4.15 %; 

- Кварц............. . …трагови; 

- Fе, Мn -оксиди.…. трагови; 

- Лискуни...........…..трагови. 

Вид на карпа: Доломитски мермер 

- Структура и текстура 

 Микротекстурата е хомогено-компактно-масивна, без трагови на микро-

тектонски пукнатини. Структурата е хомогено-алтриоморфно мозачина (ретко 

хипидиоморфна). Повеќето монокарбонатни кристали се само со еден (ретко два) 

системи на полисинтетски близначки ламели. Гранулацијата на кристалните зрна 

генерално е хомогена и се движи:  кај карбонатите (доломит-калцит) 100-900-1, кај 

кварцот до 60, лискуните до 200, кај Fе и Мn - оксид 0 -10. 

 

II. 5. Технологија на експлоатација на мермерни блокови  

 
 Во проектираниот технолошкиот процес на експлоатација на мермерни 

блокови на локалитетот Галабовец се користи и процесот на минирање кој 

овозможува отстранување на првиот слој на рудната мермерна маса која нема добар 

квалитет однсоно неможе да се употреби како мермерен блок. За таа цел се 

користат следниве експлозиви и експлозивни средства : 

 Прашкаст експлозив, 

 Детонаторска каписла  бр. 8, 
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 Детонаторски фитил, 

 Бавногоречки фитил. 

 

Дупчечко - минерски  работи 
  

На локалитетот Галабовец со проектираната технологија на експлоатација, 

дупчењето и минирањето се користат за ископ на површинска откривка, изработка 

на усеци и канали во распуканите мермерни маси, при потсекување на мермерната 

маса и сл. За дупчење се користат рачни и хоризонтални дупчачки чекани тип 

“Atlas” (Слика 5) и самоодна дупчалка ”Tamrock Coomando 300” (Слика 6). 

  

Слика 5:  Дупчачки чекан  “Atlas ” 
 

 

 

Слика 6:  Дупчалка Tamrock Coomando 300  
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II. 5.1 Технологија на експлоатација со ланчана пила 

 

Во површинските копови на мермер покрај пилењето со дијамантска жична 

пила често се применува пилење со каменорезни машини и тоа за вертикални 

резови и за потсекување, односно за изработка на хоризонтални резови. Во 

локалитетот Галабовец се користи за изработка на хоризонтални резови во здрава 

мермерна маса, при изработката на канали за отворање и разработка на етажите, со 

што се елиминира дупчењето и минирањето. 

Ширината на резот е 40 мм па отука произлегува можноста за полесно 

манипулирање со испилените ламели, а капацитетот на сечење е сса 7 м2/ч. 

"Benetti Csm 962" е едноставна машина и се состои од: 

 основна машинска конструкција на која се монтирани сите погонски           

делови за движење на машината и пилење на каменот, 

 водилки на ланецот, 

 команден пулт прицврстен на основната конструкција, 

 колосек по кој се движи машината , со должина од 3м. 

Погонот на "Benetti Csm 962"е на електрична енергија. Успешно се 

применува за изработка на вертикални и хоризонтални резови. "Benetti Csm 962" 

може да се ротира за 90о при што лесно се преминува од вертикално пилење на 

хоризонтално потсекување. 

Напредувањето на машината ја определува технологијата на откопување и 

нејзиниот откопен фронт може да изнесува до 100, а и повеќе метри. Бидејќи се 

движи по шини (сопствен колосек) се применува постапка според која изминатите 

шински слогови се поставени пред машината. Иако работата е рутинска треба да се 

внимава за правецот на движење и растојанито до етажната ивица. Машината со 

ротирање може да изработи два паралелни реза на меѓусебно растојание 1,7 м. 

Паралелните резови се применуваат за формирање на подготвителни усеци, каде 

што за вадење на блоковите се применуваат методи на извлекување, бидејќи 

релативно малата ширина ја лимитира употребата на стандардна товарна машина. 

Технолошки каменорезната машина може да работи заедно со дјамантската жична 

пила така што едната машина може да работи вертикални, а другата хоризонтални 

резови или обратно. Каменорезната машина како и дијамантската жична пила во 
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својата технолошка работа се самостојни така што нивното работење може да се 

одвива и независно една од друга. 

 

II.5.2. Технологија на експлоатација на мермерни блокови со  

дијамантска жична пила 

Кога се појавиле дијамантаските жични пили имале хидрауличен мотор со 

снага од 20 до 25 кW,  и брзина на дијамантската жица  од 20 до 30 м/сек. Со 

нивниот развој се произведуваат дијамантски жични пили со брзина на  

дијамантската жица од 65 м/сек  и снага на  електромоторот од  70  кW. Најдобри 

резултати се постигнуваат ако оптималната брзина на дијамантската жица е од  35 

до  40 м/ сек и  снага на електромоторот од  30 до 40 кW. Од вкупното време на 

работа во една смена дијамантската жична пила работи 60 до 70% , а во останатото 

време се врши поставување на машината на оптимална позиција, незино 

преместување на друго работно чело и др. За подобро искористување на 

дијамантската жична пила треба да има повеќе работни чела, во  кои во 

континуитет ќе се врши дупчење на дупчотини,  а со завршувањето на работата на 

едно чело машината би се префрлила на друго работно  чело,  со што би имале 

поголема искористеност на дијамантските жични пили.   

Дијамантската жична пила “Alpha 840“ во конструктивен поглед ги 

задоволува и решава основните технички проблеми кои ги бара пилењето на 

мермерот. Таа представува електронска дијамантска жична пила која овозможува 

пилење на рамни површини со правоаголна форма, вертикално под агол или 

хоризонтално во однос на работната етажа. Стандардната верзија на “Alpha 840“ е 

снабдена со електромотор од 30 кW,  кој може да се заврти за 360o заедно со 

директниот  погон од погонското тркало и независен електричен блок со посебна 

електронска контрола. Брзината  на  дијамантската  жица е  36 м/сек. Затегнувањето 

се врши со електромотор со променлива брзина контролиран од автоматски 

регулатор. Инсталираната снага може да пили рез со должина од 15 - 20 м  во 

мермерните наоѓалишта, а ефектот на пилење  изнесува од  8 - 12 м2/ч  и е неколку 

пати поголем во споредба на поранешното хеликоидно пилење. Има бескраен 

редукционен запчаник со рачно наместување за ротирање на преносниот систем, кој 

се движи по специјална конструкција на шински колосек во секции од 2 м,  при што 

во еден комплет се 3 шински колосека. Разни сигурносни направи со кои е 
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обезбедена постројката и е прават безбедна и сигурна при работа, а со тоа се 

постигнува сигурност на површинскиот коп. Дијамантската жична пила “Alpha 840“ 

заедно со командната табла е дадена на (Слика.7.). На локалитетот Галабовец ќе се 

користи дијамантската жична пила “Alpha 840“. 

 

       
 

 
 

Дијамантската жична пила “Vip 910” е најсовремена дијамантска пила што 

се употребува во локалитетот Галабовец. Се користи за изработка на хоризонтални, 

вертикални и коси резови. Со ”Vip 910” можи од иста позиција да се изработат два 

паралелни вертикални резови на меѓусебно растојание од 1,7 м, а исто така постои и 

можност за изработка на два хоризонтални резови од иста позиција на растојание од 

1,3 м, при што долниот рез е на ниво на работниот планум. Регулацијата на 

затегнувањето на дијамантската жица е автоматска. Растојанието помеѓу 

погонскиот дел и командниот  пулт е 20 м. 

Предноста на оваа дијамантска жична пила во однос на ”Alpha 840”  е во 

следните карактеристики: 

- поголема застапеност на електроника што значи помала зависност од 

човекова команда, 

- поголема погонска (работна) и техничка сигурност, 

- можност за сечење на рез на висина од 1,3 м од работниот планум, 

- можност за сечење на два паралелни реза  до 1,7 м без преместување, 

- можност да сечи пониско при хоризонтално потсекување на ламелите, 

Слика 7: Дијамантска жичана пила 
”ALPHA 840” 

Слика 8: Дијамантска жичана 
пила “VIP 910” 
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- автоматско подесување на ротирањето на преносниот систем, 

- ефектот на работа е за 10% поголем. 

 За да се изврши  пилењето со дијамантска жична пила, потребно е претходно 

да се извршат подготвителни работи, кои се состојат во дупчење на дупчотини за 

вовлекување на дијамантската жица, со која се врши пилење на мермерните ламели.  

Пред да се почне со дупчење на дупчотините, треба да се изврши снимање и 

анализа на податоци за тектонскиот склоп на секоја микролокација, за да се 

димензионира ламелата која се издвојува од основниот мермерен масив. Ова е 

потребно за да не се пилат раздробени мермерни маси,  кои не содржат доволна 

блоковитост. Екипата за дупчење е составена од двајца работници, кои треба 

максимално да владеаат со техниката на мерење, центрирање и дупчење. Тоа е 

посебно важно затоа што за секое промашување на дупчотините, гаѓањето и 

дупчењето на истите треба да се повтори. Сето тоа одзема доста време и ги смалува 

ефективните часови на работа со дупчачката опрема.                                                                                                                 

 Вертикалната дупчотина ”F1” се дупчи со дупчалка со пречник F 90 мм. 

Потоа од патосот се дупчат хоризонталните дупчотини ”F2” и ”F3” со хоризонтален 

дупчачки чекан со постоље со пречник ϴ = 36 мм. Распоредот на дупчотините е 

прикажан на (Слика 9). 

F1

F2

F3

.

.  
 

Слика 9:  Распоред на дупнатини 
 

При дупчењето се потребни следните помошни направи: 

 Либела 

 Алуминиумска летва со правоаголен профил 60 х 25 мм и должина од 4 м. 
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 Ѕидарски висок 

 Најлон конец со ϴ = 2 до ϴ = 3 мм. 

 На локалитетот Галабовец дупчењето на вертикални и хоризонтални 

дупчотини со голем пречник се врши со самоодна дупчалка BOHLER TC 11 (Слика 

10). 

 
 

Слика 10:  Дупчалка Bohler TC 11  
 

 После дупчењето на вертикалната дупчотина ϴ=90 мм се дупчат 

хоризонталните дупчотини со хоризонтален дупчачки чекан со држач (ϴ = 36 мм). 

За да се започне со дупчење на хоризонталните дупчотини треба претходно да се 

одреди нивниот правец. Најпрво со помош на најлон конец, алуминиумска летва и 

високот 1 (Слика 11) се одредува положбата на дупчотината “F2”. При тоа треба да 

се внимава едниот крај од конецот да биде точно во центарот на дупчотината “F2”. 

На ивицата на ламелата преку која поминува конецот со високот 1 се поставува 

штичка, која служи за правилен премин на конецот преку ивицата на ламелата,  и за 

подобро налегнување на алуминиумската летва.  Со високот 2 (Слика 11) се 

одредува положбата на хоризонталениот дупчечки чекан со постољето да биде во 

правец на дупчотината “F2”. Слична е постапката и за другата хоризонтална 

дупчотина “F3”. 
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.

F1

F2

F3

1

2

 

Слика 11: Одредување на правец на хоризонтална дупчотина 

 Технологијата на добивање на мермерни ламели со дијамамантска жична 

пила  се одвива по следниот  редослед : 

1. Се изработува усек во мермерниот масив; 

2. Се врши мерење на ламелата (6 х 3 х 7) м или (6 х 1,7 х 7) м, гаѓање и 

дупчење на вертикалната дупчотина со пречник ϴ=90 мм и двете 

хоризонтални дупчотини со пречник ϴ = 36 мм, низ кои се вовлекува 

дијамантската жица со која се пили ламелата (банкот). На (Слика 12) е 

прикажано дупчењето на дупчотини за дијамантската жица; 

 
Слика 12:   Дупчење на дупнатини за дијамантска жица 
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3. Вовлекувањето на дијамантската жица најпрво се врши во хоризонталните 

дупчотини. Низ едната хоризонтална дупчотина се вовлекува специјално 

подготвена жица составена по следниот редослед: најлон конец, пластично 

јаже, челично јаже и дијамантска жица на која со спојница со навој се 

поврзува дијамантската жица. При вовлекувањето на специјално 

подготвената жица се користи цевка и компримиран  воздух. Од другата 

хоризонтална дупчотина се вовлекува челично јаже со кука на која се 

закачува специјално подготвената жица од другата дупчотина и така се 

извлекува дијамантската жица; 

4. Пред да се почне со пилење на ламелата со дијамантската жица  мануелно 

треба да се пропилат острите ивици на дупчотините, кои можат да ја оштетат  

дијамантската жица при пуштање во работа на дијамантската жична пила; 

5. Се носи технолошка вода со црево на местото на пилење за ладење на 

дијамантската жица и плакнење на резот (одвод на струготини од мермер, кои 

се јавуваат како пратечки отпадок при пилењето на мермерот). Протокот на 

технолошка вода во рез при стандардни услови изнесува 0,6 м3 на 1 м2 на 

испилена површина; 

6. Се врши проверка на дијамантската жична пила и командниот  пулт  како од 

механички  така и од електричен  аспект  и  се пушта  во  работа; 

7. Пилење на хоризонтален рез  А; 

8. Потоа се вади дијамантската жица и се вовлекува низ една хоризонтална 

дупчотина специјално подготвената жица на која со спојница со навој се 

поврзува дијамантската жица , и се извлекува низ вертикалната дупчотина со 

јадица на која се закачува специјално подготвената жица, и може да се 

започне со пилење на вертикалниот рез Б; 

9. На потполно ист начин се пили и другиот вертикален рез В, со што ламелата 

е испилена (одвоена од мермерниот масив). 
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Во рудниците за мермер како посебна технолошка операција представува 

соборување на предходно испилените (одвоените) ламели од масивот.

 Ламелите од мермерниот масив се одвојуваат и соборуваат со помош на 

воздушни и водени перници и хидраулични соборувачи како класична технологија 

применета во сите рудници, додека во локалитетот Галабовец најчесто 

соборувањето на ламелите ќе се извршува со хидрауличен багер како посебна 

технологија. Пред соборувањето на ламелите треба да се направи земјена или 

камена постела на која ќе се собори ламелата. Постелата служи како заштитен слој 

при соборувањето на ламелата. Се прави со помош на утоварувач од ситно 

издробениот камен и земја.  При тоа треба да се внимава во земјената постела да 

нема поголеми камења за да при падот на ламелата не дојде до нејзино кршење. 

Исто така треба да се внимава земјената постела да не биде премногу влажна т.е. 

ако во нејзе има премногу песок или калива земја, при падот на ламелата може да се 

разлијат и да дојде до кршење на ламелата. Дебелината на земјената постела се 

движи околу 0,5 м до 0,6 м на почетокот, до блокот. При одалечувањето од блокот, 

дебелината се зголемува, така што на крајот изнесува 1 м до 1,2 м што зависи од 

висината на ламелата. Класична технологија за соборување на ламели. За 

соборување на ламели во рудниците за мермер како класична технологија се 

употребуваат: хидраулични соборувачи, воздушни перници, водени (челични) 

перници. 

Технологијата на соборување ги опфаќа следните начини на соборување на 

мермерните ламели: 

 Соборување со хидраулични соборувачи; 

 Соборување со воздушни перници; 

 Соборување со водени (челични) перници; 

 Комбинирано соборување на ламели. 

 

Соборување со хидраулични соборувачи 

Кога, ламелата се соборува само со помош на хидраулични соборувачи 

(слика 13), потребно е на врвот на мермерниот масив, позади испилената ламела, да 
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се направат лежишта во кои се поставуваат соборувачите. Со тоа се оштетува 

мемерната маса и се смалува нејзината искористеност, па доколку се работи во 

целост за здрава мермерна маса подобро е хидрауличните соборувачи да се 

користат во комбинација со воздушна или водена перница. Доколку изработката на 

лежиштата за хидрауличните соборувачи битно не влијаат на коефициентот на 

искористеност на мермерната маса, можат да се користат и само соборувачите. 

 

 
Слика 13: Соборување со хидраулични соборувачи 

 

Соборување со воздушни перници 

 Воздушните перници овозможуваат одвојување на ламелата која е испилена 

со помош на дијамантска жична пила, без при тоа да се изработува лежиште во 

здравата мермерна маса (Слика 14). Со тоа  се штеди време, не се оштетува 

мермерната маса, па при работа кај потполно здрава мермерна маса неопходно е 

користење на перница при соборување на ламелите. 

 

Слика 14: Соборување на ламела 
со воздушна перница 
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Соборување со водени (челични) перници 

 Водените (челичните) перници (Слика 15) во локалитетот Галабовец 

најчесто ќе се употребуваат во комбинација со хидрауличен багер и за соборување 

на ламели во специјални случаи, а тоа е кога при соборувањето ламелите се кршат 

на местата со вени и пукнатини со што при понатамошното соборување неможат да 

се употребат хидрауличните соборувачи и воздушните перници. Исто така се 

употребуваат за соборување на големи ламели со повеќе природни пукнатини 

бидејќи постои голема веројатност воздушните перници на самите пукна тини да се 

оштетат или поточно да се уништат. 

Слика 15: Соборување на ламела со водени (челични) перници 
 

 

Комбинирано соборување на ламели 

 Кај здравите и квалитетни мермерни маси, поради подобра искористеност на 

ламелата се препорачува комбинирано соборување (Слика 16), така што на почеток 

се користат перницита, а при крајот хидрауличните соборувачи. 

 

Слика 16: Комбинирано соборување на ламела  
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Соборување на ламели со хидрауличен багер 

 Во локалитетот Галабовец како технологија за соборување на мермерните 

ламели покрај технологијата за соборување со хидраулични соборувачи, најчесто се 

употребува технологијата на соборување со хидрауличен багер. 

За да се примани оваа технологија за соборување на ламели не се потребни 

предходни подготовки и услови, освен што треба да се расчисти местото каде  што 

се поставува багерот (од црева, кабли итн) и работниот планум да биде доволно 

широк (простран) за движење на багерот (по пропис). 
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II.5.2.1 Кроење на ламелите во блокови  

 Откако ламелата е соборена,  во зависност од правецот на водите и 

пукнатините, на неа се мери и крои (одбележува) за плацно пилење. За плацно 

пилење на ламелите на површинските копови се применува плацна дијамантска 

жична пила модел  TL 920. Таа е мобилна и погодна за изработка  на мали резови 

при кроењето на ламелите под разни агли, што се смета за предност со оглед на 

пукнатините во ламелата. Монтирана е на тркала,  лесно се преместува и поставува. 

Пилењето го врши со дијамантска жица чие затегнување е со електромотор со 

променлива брзина, кој се контролира со електричен регулатор. Сите овие операции 

се вршат преку контролната табла, која е одвоена од машината и обезбедува 

сигурност при ракувањето. Бидејки оваа машина е многу ефикасна при плацното 

кроење, и го подобрува квалитетот на комерцијалните блокови, наоѓа голема 

примена на површинските копови.  

 

II .6. Товарање и транспорт  

 

 На локалитетот Галабовец товарањето на јаловина, транспортот и утоварот 

на комерцијални блокови и томболони се врши со товарната машина Caterpillar  

988Б  (Слика 17), а додека транспортот на јаловината се врши со руднички дампер 

Caterpillar  769C   (Слика 18). 

 

    
 

 

 

 

Слика 17: Товарна машина  
Caterpillar  988\Б 

Слика 18: Руднички дампер  

Caterpillar  769C 
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Во производниот циклус товарната машина Caterpillar  988B ги врши 

следните операции : 

- нагрнување на јаловина (отпаден материјал) и незино товарање, 

- манипулација со комерцијални блокови и томболони на етажите, 

- товарање на комерцијални блокови и томболони од плацот, 

- преместување на дијамантски жични пили, 

- планирање на одлагалиштата и сл., 

Внатрешниот транспорт се одвива во две релации: 

1. транспорт на јаловина од етажите до одлагалиштата, 

2. транспорт на комерцијални блокови и томболони од етажите до плацот   

за складирање. 
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III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

За остварување на проектираното годишно производство потребна е 

следната работна рака, која во најголем дел е ангажирана и на соседното рудно поле 

Бела Пола, а во сопственост на истата компанија Ларин Мрамор компани АД 

Скопје: 

Табела 2. Проектирани работни места и број на вработени 
 
Работна задача Проектиран број на 

вработени 

Раководител на рудник 1 
Главен и етажен мајстор 1 
Ракувач со CAT 988B 1 
Ракувач со багер САТ 235C 1 

Ракувач со дампер САТ 769С 1 
Ракувач со дупчалка F90 BOHLER 1 
Ракувач со дупчалка  TAMROCK COOMANDO 300 1 
Ракувач со дијамантска жична пила ALPHA 840/B 1 

Ракувач со дијамантска жична пила VIP 910 1 

Ракувач со каменорезна машина BENETTI CSM 962 1 

Минер-бушач 1 

Механичар 1 

Електричар 1 

Магационер 1 

Вкупно : 14 
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Шематски приказ на управувањето и хиераркиската поставеност е дадена во 
продолжение 

 

 

Работна група 
за машинско, 

механичарско и 

електро 

одржување 

Работна група 
за директна 

експлоатација-

производство 

Магационери и 

служба за 

продажба 

Чуварска 

служба 

БОРД НА ДИРЕКТОРИ 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 
БОРД НА ДИРЕКТОРИ 

УПРАВНИК НА РУДНИК 

БОРД НА ДИРЕКТОРИ 
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IV   СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА   

           
 Во површинскиот коп за архитектонско градежен камен на локалитетот 

Галабовец се експлоатираат мермерни маси и истите во блокови како готов 

производ ќе се продаваат. При експлоатација на мермерните маси во процесот на 

сечење ќе се употребува индустриска вода, а за процесот на минирање ќе се 

употребуваат експлозивни средства. Механизацијата и опремата што ќе се 

употребува во процесот на експлоатација ќе ги користи следните материјали и 

горива: нафта (дизел гориво), моторно масло, хидраулично масло, мазива, антифриз 

и др. 

 

Табела 3. Суровини произведени во инсталацијата 

Реф бр. 
Материјал/(1) 
Супстанција 

CAS(4) 
број 

Категорија на 
опасност(2) 

 

Моментално 
складирана 
количина 

Годишна 
употреба 

R и S 
фрази(3) 

1.  Вода / / / 80.000 m3 / 

2.  
Прашкаст експлозив 

(амонекс) 118-96-7 класа 1a / 400 kg 

P2-
23/24/25-

33 43-
50/53 

(1/2-)35-45 
S(1/2-) 

36/37-45-
60-61 

3.  Анфо експлозив 6484-52-2 
68476-34-6 

H201, H319, H351 / 750 кг / 

4.  
Неелектричен 

детонатор 
1314-41-6 

78-11-5 
  

430 
парчиња 

/ 

5.  
Неелектричен 

конектор / / / 
220 

парчиња 
/ 

6.  Бавногоречки фитил 6484-52-2 класа 1c / 30 m / 

7.  Иницијални каписли / класа 1a / 30 парчиња / 

8.  
Моторно масло SAE 

15W/40 

64742-54-4 
64741-88-4 
64742-01-4 
68649-42-3 

/ / 200 l / 

9.  Хидраулично масло 
SAE10 / / / 100 l / 

10.  
Хидраулично масло 

SAE90 

64742-52-5 
64741-88-4 
64742-01-4 
64742-65-0 

/ / 20 l / 

11.  Нафта 64742-03-6 Реактив. фактор.0 / 12 000 l R 45 
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Запа фак.2 
Токс.kl1 

S 45-53 

12.  
Садови под притисок: 

ацетилен, кислород 
74-86-2 

7782-44-7 
компримиран гас 

.kl.2 / 3 боци 

R 5-6-
12;S(2-)  
9-16-33 

 
R 8; S (2-) 

17 
13.  Антифриз 107-21-1 / / 100 l / 

14.  
Маст за подмачкување 

(Lis) 8016-28-2 / / 10 kg / 

15.  

Спреј 
Acrilus Libra sprey 

point 
содржи: 
толуол 
пропан 
ксилен 

акрилен полимер 

108-88-3 
74-98-6 

1330-20-7 
/ / 10 парчиња 

R 11:R 20 
S16;S25;S

29;S33 

 
1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете 

детали за секоја супстанција.   
2. Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
4. Chemical Abstracts Service  
 
 
Забелешка: Сите сурови кои се потребни за нормално функционирање на рудникот 
Скрка се чуваат во рудникот Бела Пола и таму се врши дотур на гориво и сервисирање 
на рударските машини. 
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V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

 
 Како отпадни материи од површинскиот коп за мермер се генерираат: 

 цврст отпад во форма на негабарити со неправилен облик и поситен 

цврст отпад - јаловина, 

 течен отпад (отпадни масла и масти кои се користат кај опремата за 

транспорт и товарање на материјалот), 

 цврст отпад (отпадно железо, акумулатори, сајли, стари гуми, како и 

комунален отпад од исхраната на работниците). 

 Јаловината што се создава при експлоатацијата се одлага периферно во 

непосредна близина на горниот раб на етажите од одлагалиштата. По формирање на 

одлагалиштето, едниот дел од јаловината паѓа по косината на одлагалиштето, а 

останатиот дел со помош на товарна лопата се дозира низ косините на 

одлагалишето. Проектиран капацитет на одлагалиштето е зафатнина од околу 

657.590 м3. 

 За сигурна работа на камионите паралелно со работ на косината се 

изработува заштитена берма од јаловина со висина од 0,5 метри и широчина од 1-2 

метри. Дозирањето на материјалот треба да се врши редовно заради несметано 

кипање на камионите. 

 При развој на одлагалиштето се уважуваат следните критериуми: 

 се одбележува границата на концесија на тој дел на теренот, 

 на теренот се нанесуваат проектираните контури на одлагалиштето, 

 одлагањето се врши според проектираните етажи. 

 
Табела 4. Цврст и течен отпад 

Реф
. бр 

Вид на 
отпад/материал 

Број од 
Европскиот 
каталог на 

отпад 

Количина (годишно 
ниво) 

Преработка/
одложување 

Метод и 
локација на 
одложување 

1. Јаловина 
 

01 04 13 6 000 м3 

Се складира 
на посебно 

место во 
рудникот 

Се складира 
според планот 
за управување 

со отпад 

2. 
Отпадни масла 

и масти 
 

13 02 07* 200 l 
Продажба 

на овластена 
компанија 

Се чува на 
бетонирана 

подлога, која 
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Минол ќе се покрие 
според 

програмата за 
подобрување  

3. 
Стари гуми 

 16 01 03 2 гуми 

Продажба 
на овластена 

компанија 
Даскало 

Се чува на 
бетонирана 

подлога 

4. 
Акумулаторски 

батерии 
16 06 01* 
16 06 02* 

2 акумулатори 

Продажба 
на овластена 

компанија 
Даскало 

Се чува на 
бетонирана 

подлога, која 
ќе се покрие 

според 
програмата за 
подобрување 

5. 

Истрошени 
делови од 

механизација и 
опрема 

16 01 99 200 кг 

Продажба 
на овластена 

компанија 
Даскало 

Се чува во 
рудникот Бела 

Пола 

6. 
Комунален 

отпад 
20 03 01 800 кг 

Се собира 
во контењер 

ЈКП го носи на 
депонија за 

ЦКО 

7. 
Експлозивни 

средства 
неупотребливи 

16 04 03* / 

Се 
уништува 

при наредно 
минирање 

/ 
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VI ЕМИСИИ 

VI.1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

 

 Од локалитетот Галабовец нема точкасти извори на емисии во атмосферата 

ниту емисии од котли, поради тоа табелите кои се однесуваат за овој вид на емисии 

се непополнети и празни. 

   Фугативни емисии 

 При експлоатација на архитектонско градежен камен - мермер, како резултат 

на технолошкиот процес на откопување на мермерните маси по пат на дупчење и 

минирање, транспорт по внатрешните (неасфалтирани) патишта и повторно 

одлагање, како и употребата на возила со мотори со внатрешно согорување доаѓа до 

емисија на следните загадувачки супстанции: минерална прашина (ТСП и PM10), 

јаглеродмоноксид, јаглероден двооксид, азотни оксиди, сулфур двооксид, ВОЈ 

(вкупен органски јаглерод) и сл. 

Фугитивната емисија од наведените рударските активности на 

површинскиот коп е минимална и генерално ограничена на работната средина или 

во најлош случај на концесиското поле, кое е далеку од населените места, односно 

неможе да се зборува за некакво негативно влијание кое бара дополнителна 

анализа.  

 

Табела 5. Емисија од котли 

Капацитет на котелот                 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

 

kg/~as 

MW 

Гориво за котелот                                        

Тип: јаглен/нафта/ЛПГ)/гас/биомаса 
итн. 
Максимален капацитет на 
согорувањеСодржина на сулфур: 

 

 

kg/~as 

% 

NOx   mg/Nm3 

pri (0oC. 3% O2(Te~nost ili gas), 6% O2 (Цврсто 
гориво) 

Маскимален волумен на емисија m3/час 

Температура oC(min)     oC(max) 

Периоди на работа час/ден           денови/год 
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Табела 6. Точкасти извори на емисија 
 
Не постојат точкасти извори на емисии (оџаци) 
 

Фугитивната емисија која се продуцира од работењето на предметниот 

рудник можеме да кажеме дека е занемарлива. Имено во последниве неколку 

години како и во моментов рудникот работи со намален капацитет и нема чести 

минирања кои продуцираат поголема количина на прашина. Работата на рударските 

машини е сведена на минимум, односно нема голема потрошувачка на нафтени 

деривати како и емисија на прашина од движењето по неасфалтиран пат. Генерално 

Извор на 
емисија 

Detali za emisijata Намалување на 
загадувањето 

Референца/бр. 
на оџак 

Висина 
на оџак 

[m] 

Супстанција/материјал Масен 
проток 

[mg/Nm3] 

Проток 
на 

воздух 

[ 
Nm3/час 

] 

Тип на 
филтер/циклон/скрубер 

      

      

      

      

      



 

Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  
Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

42 
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 

целокуната количина на фугитивна емисија на прашина, после продукцијата 

повторно паѓа на површината на почвата и тоа не подалеку од концесијата на 

рудникот. Во продолжение е дадена табела со пресметани и проценети вредности на 

фугитивните емисии на основните загадувачки материи кои се јавуваат од 

секојдневаната работа на рудното поле. Вредностите се изразени на годишно ниво 

што треба да даде слика на долгорочното контаминирање на животната средина 

односно капацитетот на самопречистување на истите со помош на околната 

вегетација.  

Табела 7. Фугитивна емисија од рударските операции 

Р.Б. Извор 
PM10 CO NOX SO2 VOCS 

т/год т/год т/год т/год т/год 

1.  Минирање 
 

0,004 / / / / 

2.  Транспорт 
 

0,015 0,07 0,07 0,04 0,008 

3.  Мотори со 
внатрешно 
согорување 

0,009 0,07 0,07 0,04 0,008 

Вкупно : 0,028 0,14 0,14 0,08 0,016 
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VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

При експлоатација на мермерните маси како најголеми потрошувачи на 

индустриска вода се дијамантските жични пили кои ја употребуваат водата 

единствено за ладење на ножот и притоа вкупната потрошувачка на вода изнесува 

околу 80.000 м3/год. 

 Снабдувањето со индустриска вода во локалитетот Галабовец за потребите 

на технолошкиот процес е обезбедено од рудникот ”Бела Пола” со цевковод и по 

пат на собирање на атмосферските води на ова сливно подрачје во водособирници. 

Атмосферските води кои ќе паднат на сливното подрачје на површинскиот коп и на 

самата фигура на копот, еден дел ќе испарат, еден дел гравитациски ќе истечат и 

еден мал дел ќе се инфилтрираат во мермерната маса. Овие води се од витално 

значење за работењето на копот, односно му обезбедуваат непречена работа на 

истиот. 

 Многу мала количина од отпадните води од водособирниците по природен 

пат понираат во земјата или гравитациски се одводнуваат како чисти атмосферски 

води. Од работењето на рудникот нема директно испуштање и истекување во 

површинските води и водотеци. 

 Активниот коп за градежен камен е лоциран во ридски терен, кој е доста 

сиромашен со површински водотеци, а и во потесната зона на копот нема 

забележано површински водотеци. 

Рударските активности на површинскиот коп Скрка не предизвикуваат 

хемиски и механички загадувања на површинските води во поширокото подрачје.   

Табела 8. Емисија во површински води 
Не постојат емисии во површински води 

                                                
4 Soglasno Nacionalniot koordinaten sistem 

Парамет
ар 

Пред третирање После третирање 

Име на 
супстан

ција 

Макс.  
Просек   
на час 

[mg/l] 

Макс. 
Дневен 
просек 

[mg/l] 

kg/den kg/god Макс. 
просек 
на час 
[mg/l] 

Макс. 
Дневен 
просек 

[mg/l] 

Вкупно 

 

 

Вкупно 

 

 

Идентитет 
на 

реципиентот 

[6N;6E]4 
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Табела 9. Точка на мониторинг/Рефернци од Националниот координатен систем 
Нема директно испуштање во реки и езера односно површински водни тела, 

табелата е неприменлива 
 

 
 

 

Табела 10. Точка на мониторинг/Рефернци од Националниот координатен систем 
Нема директно испуштање во реки и езера односно површински водни тела, 

табелата е неприменлива 

kg/den kg/god. 

          

          

          

          

          

Параметар 
 

Резултати (mg/l) Нормален 

аналитички 
опсег 

Метода/техника на 

анализа 
Датум Датум Датум Датум 

pH       
Температура       
Електрична 
спроводливост S 

      

Амониумски азот NH4-
N 

      

HPK       
BPK       
Растворен кислород 
O2(r-r) 

      

Калциум Ca       
Кадмиум Cd       
Хром Cr       
Хлор Cl       
Бакар Cu       
Железо Fe       
Олово Pb       
Магнезиум Mg       
Манган Mn       
Жива Hg       

Параметар 
 

Резултати (mg/l) Нормален 
аналитички 

опсег 

Метода/ 
техника на 

анализа  Датум Датум Датум Датум 
Никел Ni       
Калиум  K       
Натриум Na       
Сулфат SO4       
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VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

 
VIII.1. Емисии во подземни води 

 

 Во зоната на копот не се забележани подземни води, а истото го потврдуваат 

хидрогеолошките истражувања кои се направени за проектирање на рудните 

резерви на мермерот во експлоатационото поле Галабовец (Скрка). 

 Работната средина на копот за архитектонско градежен камен е изразит 

хидро изолатор поради што во пракса ретко се случува да бидат нарушени 

подземните водотеци. Водата која може да продре е атмосферска и преку 

малубројните пукнатини може да пројде во внатрешноста но во исклучително мала 

количина и како чиста вода. Бидејќи се работи за атмосферски талог кој поминува 

низ почвен слој кој има филтрациска способност, во подлогата може да стигне како 

чиста вода. Најголемиот дел од атмосферскиот талог се задржува на површината на 

откопното поле во вид на заезерување кое во текот на летните месеци испарува или 

го има како мала огледална површина во најниските делови на откопното поле. 

 

VIII.2. Емисии во почва 

 Откопувањето на архитектонско градежниот камен по пат на површинска 

експлоатација врз земјиштето се изразува генерално преку: 

- заземање на земјиште, 

- промена на педолошкиот и геолошки состав и 

- промената на микро релјефот и орографијата на теренот. 

 Во локалитетот Галабовец нема емисии во почва. Единствета емисја 

потенцијално може да се случи доколку се појави дефект на некоја од машините 

Цинк Zn       
Вкупна базичност 
(како CaCO3) 

      

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

      

Вкупно бактерии во раствор  
( /100ml) 

      

Фосфати PO4       
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кои се користат при процесот на вадење на рудните блокови и да истече мала 

количина на масло. Доколку се случи ваков инцидент поради тоа што се работи за 

мермерна маса, која не го впива маслото, тоа ќе остане на неговата површина и со 

посипување на песок ќе се впие во истиот, а потоа ќе се отстрани како опасен отпад. 

Освен моторно масло може да се случи дефект, односно прскање на хидраулично 

црево кај системите за хидраулика на рударските машини при што постапката и 

процесот на отстранување е ист како и кај моторното масло. 

IX  ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

 Од површинскиот коп не се генерира отпад од земјоделски или фармерски 

активности. Оттука табелата во која треба да се опишат природата и квалитетот на 

супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на 

земјиштето (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и 

начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари) е неприменлива. 

 

Табела 11. Земјоделски и фармерски активности 

Не постојат земјоделски и фармерски активности 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ha)  

Корисна површина (ha)  

Култура  

Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)  

Количество на мил расфрлена на самата 
фарма  (m3/ha) 

 

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

 

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

Вк. количество внесена мил (m3)  
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X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 
X.1. Бучава 

  

 Извори на емисии на бучава во работниот простор на површинкиот коп се 

транспортните машини и опрема: камиони дампери, багери, товарни машини, 

дупчалки, агрегати, компресори и др, додека најголем извор на импулсна бучава се 

појавува во процесот на минирање. Бидејќи процесот на минирање се случува 

исклучително ретко и бучавата се продуцира моментално, нема негативно влијание 

кое може да предизвика негативни ефекти по околната средина и нема 

дополнително да ја анaлизираме. 

 Во зависност од активностите кои се реализираат во одреден временски 

период, изворите на бучавата се лоцирани на различни места во копот. За да се 

утврди емисијата на бучава кое се продуцира од предметната локација, компанијата 

Ларин врши годишни мерења на нивото на бучава, со ангажирање на акредитирано 

тело. 

Со оглед на фактот што локалитетот Галабовец е лоциран надвор од 

населено место најблиското е на околу 1,5 км, а во непосредна близина на рудникот 

Скрка се лоциран уште три експлоатациони полиња, според Правилникот за 

гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник бр. 

147/08) припаѓа во IV зона за заштита од бучава каде максимално дозволеното ниво 

(МДН) изнесува 70 dB. Од извештаите кои се направени од акредитирана 

лабораторија може да се забележи дека нивото на бучава се движи од 55,7 dB па до 

максимум 58,6 dB односно не е надминато МДН, согласно наведениот правилник. 

Од тука може да заклучиме дека не постои негативно влијание врз животната 

средина.  

 

Табела 12. Емисии на бучава 
Извор на 
емисија 

Референца/б
р 

Извор/уред Опрема 
Референца/

бр.  

Интензитет 
на бучава dB 
на означена 

оддалеченост 

Периоди на емисија  
број на часови 
предпладне./ 

попладне. 

1.  Товарна лопата  85 8-13 

2.  Дупчалака  83 8-20 
3.  Багер  87 8-20 
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4.  Агрегат  76 8-20 
5.  Компресор  80 8-20 
6.  Камион-Дампер  85 8-20 

 

За амбиентални нивоа на бучава: 
Табела 13. Нивоа на амбиентална бучава 

Референтни точки Национален 
координатен систем 

Нивоа на звучен притисок 
(dB) 

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

    

T1 41о24’59.38” N 
21о35’15.11” E 

57,9 
  

T2 41о25’1.14” N 
21о35’10.03” E 

58,6 
  

T3 41о25’5.07” N 
21о35’6.63” E 

55,7 
  

T4     
T5     
T6     

ОСЕТЛИВИ 
ЛОКАЦИИ 

Поради тоа што инсталацијата се наоѓа надвор од населено место, во 
нејзина близина нема локации осетливи на бучава 

Локација 1: / / / / 
Локација 2: / / / / 
Локација 3: / / / / 
Локација 4: / / / / 
 

X.2. Вибрации 

 При процесот на минирање може да дојде до појава на вибрации кои се со 

мал интензитет и истите не влијаат на животната средина. Минирањето се прави на 

површинскиот слој при што се употребува слабо експлозивно полнење за да не 

дојде до распукување на внатрешните мермерни слоеви и нивно оштетување. 

Извори на емисии на вибрации во работниот простор на површинкиот коп ќе 

бидат транспортните машини и опрема: камиони дампери, багери, товарни машини, 

дупчалки, агрегати, компресори и др. 

 Во зависност од активностите кои се реализираат во одреден временски 

период на копот изворите на вибрации се лоцирани на различни места во копот.  

X.3. Нејонизирачко зрачење 

 Нема извори на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и т.н.) кои 

негативно би влијаеле врз животната средина.
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XI    ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

 
 Во следните табели предложен е начинот на мониторинг на квалитетот на 

амбиентниот воздух и бучава. 

Мониторинг на површинските води може да се прави единствено на 

водосoбирникот на откопното поле 1 бидејќи откопното поле 2 не е сеуште доволно 

разработено за да постои полн водособирник. Од друга страна водата која се 

задржува во водособирникот нема основа да биде загадена бидејќи во рудникот не 

постојат технолошки линии од каде може да се контаминира, па единствената 

промена може да биде температурата и евентуално механички примеси кои би дале 

заматување на истата. Водата после ладење на пилата повторно се враќа во 

водособирникот, односо не истекува и не понира па има моќ на самопрочистување 

т.с. исталожување на суспендираните материи. Поради тоа не се препорачува 

континуран мониторинг. 

Што се однесува до мониторингот на воздухот сметаме дека е доволно да се 

прави годишно мерење на присуството на PM10 честички. Мерењето е најдобро да 

се изведе во летниот период кога можноста за фугитивна емисија е најголема. 

Бучавата како извор не се разликува во текот на годината и од досегашните мерења 

е утврдено дека истата не ги надминува МДН. Замајќи го тоа во предвид сосоема е 

доволно да се врши контролно мерење на бучава еднаш годишно. 

 

Табела 14. 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 
Оптичко мерило 
/гравиметриски 

МКС ISO 
12341:2007 

Бучава Еднаш годишно Букомер 
МКС ISO 

1996:2:2010 
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XII    ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

 
 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), превземање 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.  

За да се спречи неовластен пристап на лица кои можат да се повредат било 

поради непознавањето на теренот или друг вид на влијание или околност се 

препорачува  оградување на рудникот и поставување на соодветна сигнализација за 

забранет пристап, опасност од пропаѓање во длабочина и сл.  

Втората работа која може да го подобри или намали негативното влијание 

врз животната средина е набавката на електрични компресори кои ќе ги замената 

постојните дизел компресори. Со оваа мерка значително ќе се намали 

потрошувачката на дизел горивото, а со тоа и емисиите во атмосферата од 

согорувањето на дизел горивото. Набавката ќе се очекува после инсталирањето на 

трафостаница од страна на ЕВН Македонија, односно довод на електрична мрежа 

до рудникот. Притоа ќе се исфрлат од употреба и генераторите за производство на 

електрична енергија, кои се користат за потребите на пилите за сечење на мермерни 

блокови. 

Доколку се зголеми обемот на работа неопходно е изведба на таложник каде 

ќе се врши механичко прочистување на водите кои се употребуваат за ладење на 

пилите со кои се сечат мермерните блокови, бидејќи при зголемен обем на работа 

се продуцира поголема количина на механички примеси кои пречат во повторната 

употреба на водата. Со изведбата на таложникот ќе се овозможи исталожување на 

примесите и избистрување на водата, однсоно можност за нејзина повторна 

употреба во поголема количина кога рудникот би работел со полн капацитет.  

 Во текот на летниот период неопходно е да се врши влажнење на 

пристапните патишта и изведените патишта за движење на рударските машини и 

дамперите со што ќе се спречи непотреното продуцирање, односно разнесување на 

прашина од тркалата на машините. Ова се емета за една од основните мерки кај 
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сите површински рудници поради тоа што во спортивно се продуцира огромна 

количина на прашина (пред се е од минерално потекло), но истата може да има 

негативно влијание врз целокупниот жив свет како на самоиот рудник така и во 

непосредната околина. 

Последната работа која е неопходна да се напомене е процесот на 

рекултивација, која мора да се направи после затворање, односно исцрпување на 

рудното поле. Предвидена е методологија за рекултивација на заземеното земјиште. 

Со континуирано изведување на планираната рекултивација, согласно проектите, се 

создаваат услови за минимализирање на девастацијата на земјиштето. 

Со проектите предвидено е по завршетокот на експлоатацијата на секоја 

работна етажа да се изврши насипување на хоризонталните плануми со хумусен 

слој со дебелина од 0,3 до 0,6 м, а потоа и нивно затревување со соодветни тревни 

видови, односно пошумување со багреми. Косите и вертикални делови нема да 

бидат третирани. 

Депонијата на јаловината, ќе биде терасирана, а затревување и пошумување ќе се 

врши само на хоризонталните делови. На тој начин може да се постигне 

конфигурација на теренот што е најблиска со конфигурацијата на теренот пред 

почетокот на откопувањето, а во случај на површинскиот коп Галабовец и подобра. 
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Табела бр. 15 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  

Оградување на 
рудникот и 

поставување на 
соодветна 

сигнализација за 
забранет пристап 

Спречување на 
пристап од страна 

на неовластени 
лица кои можат да 

предизвикаат 
хаварија 

 Јануари    

2.  

Набавката на 
електрични 

компресори кои 
ќе ги замената 

постојните дизел 
компресори 

Намалена 
потрошувачка на 
нафта и намалени 

емисии во 
атмосферата 

Веднаш по инсталирањето на трафостаница од страна на ЕВН Македонија 

3.  

Влажнење на 
пристапните 
патишта и 
изведените 
патишта за 
движење на 
рударските 

машини 

Намалување на 
фугитивната 

прашина 

Јули-
Септември 

Јули-
Септември 

Јули-
Септември 

Јули-
Септември 

Јули-
Септември 

4.  Засадување на 
зеленило 

Намалување на 
негативните 
влијанија врз 

почвата и воздухот 

Есен / Пролет/есен / Пролет/есен 
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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 

2021 2022 2023 2024 2025 

5.  

Мониторинг на 
загадувачки 
материи во 
животната 

средина 

Утврдување на 
нивото на 

загадувачки 
материи и доколку 

е потребно 
преземање на 

мерки за нивно 
намалување 

Согласно 
утврден 

временски рок 
за одредени 

параметри од 
надлежниот 

орган на 
општината 

Согласно 
утврден 

временски рок 
за одредени 

параметри од 
надлежниот 

орган на 
општината 

Согласно 
утврден 

временски рок 
за одредени 

параметри од 
надлежниот 

орган на 
општината 

Согласно 
утврден 

временски рок 
за одредени 

параметри од 
надлежниот 

орган на 
општината 

Согласно 
утврден 

временски рок 
за одредени 

параметри од 
надлежниот 

орган на 
општината 

6.  
Рационална 
употреба на 

водата 

Намалување на 
експлоатацијата на 

водните ресурси 

Постојано Постојано Постојано Постојано Постојано 
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XIII    СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

 
 За спречување на хаварии и реагирање во итни случаи потребно е да се 

изготват процедури кои ги идентификуваат случаевите каде може да се појават 

настани кои имаат негативна последица и влијание врз животната средина. Од 

процедурите произлегуваат планови за вондредни ситуации кои пак е неопходно да 

се увежбуваат со тренинг програма на сите инволвирани лица во процесот на 

реагирање во итните случаеви. Од практични причини за подобрување на 

вежбовните активности неопходно е да се водат записници од изведените вежбовни 

активности кои ќе подлежат на верификација од страна на надредените односно 

надворешна консултантска компанија. 

 Хаваријата по дефиниција е појава на енорбна емисија, пожар, експлозија, 

разрушување и сл. што е резултат на неконтролирани настани во текот на 

работењето на било кој систем со учество на една или повеќе опасни супстанции, 

но притоа доведува до опасност по животот и здравјето на човекот и останатитот 

жив свет и тоа веднаш или по одредено време. Хаваријата е чест причинител на 

оштетувања, професионални заболувања, тешки повреди па дури и смрт. 

Инцидентот претставува непланирано случување кое може да доведе до помали 

незгоди. 

За да се утврдат постапките за реагирање во итни случаеви неопходно е 

најпрвин да се направи идентификација на истите одноно да се анализираат сите 

можни потенцијални опасности кои можат да предизвикаат инцидент или хаварија. 

Во табелата што следи се дадени активностите и надлежностите на поединци 

или група на вработени околу справувањето со инциднтните супстанции. 

Активности Надлежности 

Идентификација на потенцијалните и 

вонредни ситуации 

Тим за проценка на појавата на 

инциденти и хаварии 

Изготвување на список на потенцијални 

инциденти и воредни ситуации 

Координатор за животна средина/ 

раководител на рудник 

Изработка на план за реагирање при 

инцидентни и вонредни ситуации 

Координатор за животна средина/ 

раководител на рудник 

Одобрување на планот Управител/директор/ одбор на 
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директори 

Запознавање на вработените со 

потенцијалните инциденти и вонредни 

ситуации како и со планот за реагирање 

во вакви ситуации 

Координатор за животна средина/ 

раководител на рудник 

 

Опасности од појава на инцидентни случаи и хаварии се постојано присутни, 

а за кои се свесни сите вработени во инсталацијата. Поради тоа, вниманието е 

насочено кон преземање на превентивни мерки за спречување на можните 

опасности. Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според 

барањата за квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на 

несаканите состојби. За обезбедување на објектите на локацијата постои чуварска 

служба, односно агенција за обезбедување која физички го обезбедува рудникот 

послем завршување на работното време.  

Со експлозивните направи управуваат само стручни лица, а при 

транспортирање на експлозивните материјали и при минирањето редовно се 

известува МВР и се превземаат соодветни заштитни мерки. На локацијата има 

соодветна сигнализација за алармирање како при минирањето така и при настанати 

дефекти или хаварии. Доколку се врши точење на гориво во мобилната 

механизација тие активности да се изведуваат на бетонирана површина со што би се 

избегнати несакани појави при евентуални претечувања (контакт со почвата). 

Во посебни упатства се внесени заштитни безбедносни мерки при работа со 

експлозивни средства и минирање и мерки за заштита и безбедно ракување со 

товарна лопата и багер. 

Организирано собирање и чување на поголеми количества на горива и масла.
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Потенцијалните инцидентни ситуации се сведуваат на појава на пожар и експлозија. може да се случи на, , , и  

Инцидентна 
појава 

Локација на 
инцидентната појава 

Причинител 
Можни влијанија врз 
животната средина 

Мерки 

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 

слкадирани 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 
и опрамата. 

Генератор за струја 
Дефект, неисправност на 

електрична инсталција, удар од 
гром 

Инсталциии за струја 
застареност, механичко 

оштетување 
Машини (дупчалка, 

пила) 
Дефект, неисправност на 
електрична инсталција 

Возен парк Дефект, 

Експлозија 

Резервоар за дизел 
Отворен оган во близина на 

резервоарот за дизел 
Опасност по животот 

на вработените, 
загадување на 

воздухот 

 Контрола на ПП апаратите од 
овластена компанија 
 Периодично испитување на 

опремата за работа 
 Примена н аправилникот за 

заштита при работа и 
Нормативот за ЛЗО 

Екплозив 
Неисправен екплозив, или 

несоодветно ракување 

Возен парк 
Дефект, сообраќајна незгода, 
отпаден оган во близина на 

резервоар на возило. 

Земјотрес Било кој дел / 

Опасност по животот 
на вработените, 
загадување на 

воздухот, почвите и 

 Се запира процесот на работа, 
 Се исклучуваат сите машини и 

уреди од доводот на ел. 
енергија, 
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водите  Санација на направените 
штети, 
 Испитување на опремата за 

работа која постои можност да 
е оштетена.  

Поплава 
Возен парк, машини, 

објектите 

Невреме, обилни врнежи, 
несоодветно управување со 

атмосферските води 

Опасност по животот 
на вработените, 

загадување 
почвите и водите 

 

 Одржување на системот за 
спроведување на 
атмосферската вода 
 Активно учество во 

справување со ваквите 
состојби 
 Испитување на опремата за 

работа која постои можност да 
е оштетена. 

Саботажа Било кој дел / Опасност по животот 
на вработените 

Контрола на агенцијата за 
обезбедување на рудникот 

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

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

 

 По завршување на планираните активности на копот се планираат мерки за 

рекултивирање на неактивните површини од копот и јаловиштето. Неопходно е со 

активностите на рекултивација да се започне паралелно со напредување на 

рударските активности. 

 По фазата на стабилизација на одложениот материјал би се започнало со 

изведување на сите неопходни мерки за техничка рекултивација во функција на 

просторното уредување на зоната зафатена со активностите на рудникот Леково. 

Паралелно со техничката рекултивација би започнала и биолошката рекултивација, 

односно враќање на хумусот и засејување со тревни и шумски видови соодветни на 

претходно постоечките. На тој начин би се овозможила брза и ефикасна 

рекултивација, која нема да трае подолго од самиот процес на експлоатација. 

 Исто така, би требало да се разработи и програма со која ќе се дефинира 

крајниот изглед на просторот по завршување на експлоатацијата. 

 Во фазата на рудничка експлоатација дел од одлагалиштето би можело да се 

рекултивира по познатата постапка и техника (терасирање и нанесување на хумусен 

покривач). Динамиката на рекултивирањето на копот ке зависи од динамиката на 

експлоатацијата. Според досегашните планови после десет годишен период би се 

создал амфитеатрален простор со рамно дно и стрмни завршни косини. Дното на 

површинскиот коп може да се рекултивира со нанесување на хумус со дебелина од 

0,6 до 1 м, кој ќе овозможи развивање на вегетативна покривка. 

 Околу косините треба да се подигне ограда (жичена) со цел да се спречи 

можното настрадување на животните и луѓето. Околу наоѓалиштето треба да се 

подигнат и вегетативни ветрени брани, со кои ќе се спречи еолската ерозија на 

косините и ќе се намали загадувањето на воздухот со аеро солите. 

 Потребно е да се изготви студија за затварање на копот во која сите мерки од 

аспект на заштита на животната средина ќе бидат вклучени. 

 По целосниот престанок на експолатацијата, ќе се пристапи на завршните 

постапки за уредување на копот, вклучувајки ги тука следните операции; 

• комплетирање на биолошката рекултивација, 
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• уредување на пристапните патишта, 

• изолација - оградување на местата кој од одредени причини можат да 

бидат опасни за лугето и животните (вдлабнатини, каверни и сл.) 
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XV   РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 

 Површинскиот коп за експлоатација на архитектонско градежен камен- 

мермер лоциран на локалитетот Галабовец во непосредна близина на селото Нов 

Присад, е земен под концесија од страна на Ларин Мрамор Компани А.Д. Скопје. 

Согласно со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се 

издава интегрирана еколошка дозвола (Сл.весник бр. 89/2005 год.) оваа инсталација 

припаѓа на категорија на индустриски активности од Прилог 2, Точка 3.2. 

Инсталации за ископ на минерални суровини што значи треба да поседува Б 

интегрирана еколошка дозвола. 

 Површинскиот коп за производство на мермер Скрка -локалитет Галабовец 

се наоѓа во атарот на с. Нов Присад, на оддалеченост од околу 13 км од Прилеп. 

Самата локација на површинскиот коп е на околу 2 км западно од селото Нов 

Присад во серијата на мермерите кои се дел од метаморфниот комплекс на 

пелагониската тектонска единица. 

 Површината на просторот кој е зафатен со концесијата за експлоатација на 

архитектонско-градежен камен изнесува 0,263 км2. 

 Производниот процес е поделен на неколку фази и тоа: 

- дупчење и минирање, 

- сечење со дијамантска жична пила, 

- соборување на ламели, 

- кроење на ламели, 

- товарење и транспорт. 

 Потрушувачката на суровини се сведува на дизел гориво кое е 

најупотребуваната суровина од која се произведува електрична енергија, но и се 

употребува за дупчалките и возниот парк на рудникот. Водата исто така е еден од 

основните ресурси. Се користат атмосферските води во вид на заезерување и 

дополнително складирани води во резервоар инсталиран за таа намена. Останатите 

суровини се сведуваат на потребите за одржување на поставените инфраструктурни 

делови и самите машини.  

 Од нормалното функционирање на рудникот најголема количина на отпад 

претставува јаловината, која се одложува во рамките на копот, предвидено според 

планот за управување со отпад. 
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 Од локалитетот Галабовец нема точкасти извори на емисии во атмосферата 

ниту емисии од котли.  

 Отпадните води од водособирниците по природен пат понираат во земјата 

или гравитациски се одводнуваат. Нема директно испуштање и истекување во 

површинските води и водотеци. Табелата која се однесува на емисија во 

површински води е непополнета и празна. 

 Од локалитетот Галабовец нема директно испуштање во реки и езера. 

 Во зоната на копот не се забележани поголеми количества на подземни води. 

Работната средина на копот за архитектонско градежен камен е изразит хидро 

изолатор поради што во пракса ретко се случува да бидат нарушени подземните 

водотеци. 

 Од површинскиот коп нема емисии во почва. 

 Од површинскиот коп не се генерира отпад од земјоделски активности или 

за земјоделски намени. 

 Извори на емисии на бучава во работниот простор на површинкиот коп се 

рударските машини и опрема: камиони дампери, багери, товарни машини, 

дупчалки, агрегати, компресори и др.   

 Вибрации со мал интензитет се јавуваат при процесот на минирање и истите 

не влијаат на животната средина. 

 Нема извори на нејонизирачко зрачење. 

Точки на мониторинг на емисии и земање примероци 

 Компанијата водејќи се од предходната еколошка дозвола врши повремени 

мерења односно обезбедува мониторинг на емисиите на прашина и бучава како 

клучни во процесот на вадење на мермер. Резултатите од мерењата покажуваат дека 

вредностите се во рамките на максимално дозволените нивоа. 

Програма за подобрување 

 Планираните активности од страна ”Ларин” А.Д. Скопје се приложени во 

прогрмата за подобрување на инсталацијата. 

 Во оваа програма за подобрување наведени се четири главни активности со 

кои би се намалило влијанието на објектот за производство на архитектонско 

градежен камен-мермер локалитетот Галабовец врз животната средина, а тоа се: 

• Оградување на копот; 



 

Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  
Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

62 
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 

• Замена на дизел агрегатите со нови електрични компресори; 

• Влажнење на пристапните и изведените патишта за движење на 

рударските машини. 

• Рекултивација на експлоатираната површина. 
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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, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09,  48/10,  124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 42/16) 

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:                                                    

Датум  :                              

(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот:               

 

 

Позиција во организацијата:                           
 

Печат на компанијата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  
Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

64 
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 

 

 

 

 
XVII     П Р И Л О З И  
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Прилог бр. 1  Договор за концесија 
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Прилог бр. 2 Договор за откуп на отпадни материи 
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Прилог бр. 3 Договор за подигање на отпадно масло 
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Прилог бр. 4 Извештаи од мерење на бучава и ПМ 10 
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Прилог бр. 5 Договор за подигање на комунален отпад 
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Прилог бр. 6 Договор за физичко обезбедување на рудникот 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

89 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

90 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

91 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

92 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

93 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

94 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

95 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

96 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

97 

 

 



Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола за  

Ларин Мрамор Компани А.Д. – Скопје - Галабовец, Нов Присад               

 

98 

 

 Прилог бр. 7 Микролокација и макролокација на рудникот Скрка 
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Прилог бр. 8 Фотографии 

 

 

 


