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II.2 Опис на локација 

Просторот за концесија ограничен со точките Т1 до Т10 има површина од 0,263102 км2 или 

26,31 ха. 

Податокот за изворот наведен во барањето, на кота 990 мнв, е од хидрогелошките истраги 

правени во раните 2000 година и истиот е пресушен не е забележано присуство на вода во 

последните неколку години.  

II.6 Преточувањето на нафтени деривати од цистерни во рударските машини ќе се врши на 

бетонирна платформа која е предвидена да се изведе согласно програмата за подобрување 

во рудниот и тоа во текот на наредната година. 

 

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

Одговорно лице за прашања од областа на животната средина Сашо Николоски 

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Дизел копресорите се носат на рудникот по потреба нема постојано дизел компресор на 

рудникот Скрка. Дизел агрегати има постојано 1 тип PETROGEN.  И компресорот и 

агрегатот можат да бидат заменети со други кои во моментот се на располање и тоа зависи 

од моменталата потреба бидејќи концесионерот работи на повеќе рудни полиња кои се под 

концесија со истата работна опрема за која е обврзан да ја одржува во исправна состојба и 

да ја контролира истата најмалку еднаш годишно. Во прилог се дадени извештаи од 

периодичен преглед на дизел агрегатот PETROGEN и компресорот GARDNER кој по 

потреба се носи на рудникот. 

Потрошувачката на технолошка вода е 300 м3/год, се работи за техничка грешка во 

барањето, и истата се доставува со камион цистерна од рудникот Леково за што во прилог 

се дадени транспортни формулари. 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

Количината на оваа мермерна прашина се складира во рамките на локацијата место 

обележано на картата дадена во прилог во просечна годишна количина од 1,5 т/год или 0,5 

м3/год и се складира се до наоѓање на потенцијален клиент за нејзина употреба како 

суровина во градежната индустрија. Садови за отпад дадени на карта во прилог, a договор 

со ЈКП ќе се потпише напролет кога ќе отпочне работата на рудникот. 

VI ЕМИСИИ   

Дадено во точка 4 и прилог бр. 3. Извршена е замена на грејното тело на дрва со плинско 

грејно тело во договор со агенцијата за обезбедување.  
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На картата се дадени и водособирниците при што едниот е вон употреба поради тоа што 

рудното поле повеќе години не се употребува не постои квалитетен мермер. Во табелата 

за мониторинг се дадени координатите на иститие. 

Потрошувачката на вода е околу 300 м3/ год во зависност ос сработеното, во прилог се 

дадени транспортни испратници за вода која се носи од рудникот Бела Пола. На графичкиот 

прилог е дадена и локацијата на цистерната со вода од каде по гравитациски пат се носи до 

пилите.  

Се предвидува во пролетните месеци кога ќе се почне со работа да се постави мобилен 

тоалет чија локација е дадена во прилог во картата на рудникот за кој ќе се грижи односно 

ќе го празни фирмата изнајмвач која е должна да го носи на пречистителна станица Прилеп. 

XII. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

Емисиони точки постојат единствено од генераторот за производство на електрична 

енергија кој користи дизел мотор но истиот се испитува периодично при што се врши 

мерење на емисијата на загадувачки материи од согорувањето на дизелот. Останатите 

мерење што треба да се вршат се имисиони, а не емисиони бидејќи не постојат стационани 

извори и мониторингот треба да се врши на границите на инсталацијата што е согласно 

Законот за животна средина, при што сосема е доволнен изборот на 4 точки, бидејќи се 

работи за инсталација која се наоѓа надворо од населено место, на ридесто земјиште без 

присуство на препреки, како нерамен терен или шума што значи вредностите на мерењата 

се сосома релевантни од 4 позиции. Поради наведеното но и малиот обам на работа на 

рудникот во овие петнаесетина години што може да се види и од ископаната површина 

фрекфенцијата на повторување е доволно да биде еднаш годишно. Што се однесува за 

водите се работи за една позиција во која е собрана вода и која со атмосферскиот талог се 

надополнува но не излегува во околината. Оваа вода може единствено да биде со присуство 

на минерален седимент, природен материјал од мермерот што не е загадувачка компонента. 

Со оглед на тоа што тој дел од рудникот не се експлоатира од 2013 год па до денес и не е во 

план во блиска иднина негова употреба беспредметно е мониторирање на оваа вода. Што 

се однесува до втората позиција истата е празна поради малиот обем на работа, се работи 

за порозна подлога со многу пукнатини при што доаѓа до природно филтрирање на водата 

од материјал по состав како и подлогата. Во овој случај при активности на овој дел од 

рудникот неопходно е да се изврши мониторинг на оваа вода барем еднаш годишно. 

 

Б1 
41о24’59.38” N 

21о35’15.11” E 

Б2 
41о24’1.42” N 

21о35’12.04” E 



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола  

Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка 

4 
 

Б3 
41о25’5.27” N 

21о35’6.79” E 

Б4 
41°24'56.78"N  

21°35'19.50"E 

СЧ10-1 
41о24’59.38” N 

21о35’15.11” E 

СЧ10-2 
41о24’1.42” N 

21о35’12.04” E 

СЧ10-3 41о25’5.27” N 

СЧ10-4 21о35’6.79” E 

VO1 вон употреба 
41о25’01.84” N 

21о35’12.07” E 

VO2 
41о24’56.62” N 

21о35’18.09” E 

 

 

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Изведба на бетонирана подолога заради безбедно претпчување на нафтени деривати. 

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.  

Изведба на 
бетонирана подолога 

до агрегат 10х10 

Спречување на 

контаминирање на 

почвата, безбедно 

претпчување на 

нафтени деривати 

 јуни    

2.  

Изведба на таложник 

доколку се зголеми 

обемот на работа 

исталожување на 

примесите и 

избистрување на 

  ако се 

надмине 
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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 

(ако надмине 3000 

м3/год блокови и 

томболони) 

водата, нејзина 

повторна употреба 

наведената 

брoјка 

3.  
Поставување на 

мобилен тоалет 

Спречување на 

контаминирање на 

почвата 

 јуни    

 

Локацијата на бетонираната подлога е дадена на картографскиот приказ во прилог на ова 

дополнуње на барањето. 

XIII    СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

Договор за контрола на ПП апарати е даден во прилог на ова дополна, како и извештаи од 

испитување на исправноста на рударската опрема. Исто така е приложен договор за 

минирање и ажурирана карта на експлоатационото поле. 

 

XVI.     ИЗЈАВА   

 

Во прилог е дадена потпишана изјава за точноста и вистинитоста на податоците 
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ПРИЛОЗИ 
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Прилог бр. 1 Тековна Скостојба 
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Прилог бр. 2 Дозвола за експлоатација 
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Прилог бр. 3 Извештаи од преглед на дизел агрегат и компресор 
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Прилог 4 Сервиси на рударска опрема 
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Прилог 5 Извештај од извршени мерења на дизел афргат 
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Прилог бр. 6 Карта со поставеност на објекти, концесиско и експлоатационо поле 
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Прилог бр. 7 Договор за превземање на електрична и електронска опрема 
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Прилог бр. 8  Договор за превземање на опасен отпад 
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Прилог 9 Фактура за проверка на ПП апарати и извештај за прегледи на ПП апарати 
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Прилог 10 Транспортни формулари за техничка вода 

 

 

 



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола  

Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка 

38 
 

Прилог 10 Потпишана изјава 

 


