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I OP[TI INFORMACII 
 

Ime na kompanijata1 Друштво за произвдство, промет и услуги 
Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО 
Прилеп 
Површински коп за мермер - локалитет с. 
Беловодица 

Praven status ДОО 

Sopstvenost na 
kompanijata 

Приватна 

Soptvenost na zemji{teto 
 

Право на користење согласно Договор за 
целосен пренос на концесија за 
експлоатација на минерални сурвина- 
мермер на локалитет с. Беловодица Прилеп 

Adresa na lokacijata  
(i po{tenska adresa, 
dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

Седиште: 
Ладо Лапецот бр.15/б Прилеп 
 
Локација: 
Површински коп за мермер локалитет с. 
Беловодица 

Broj na vraboteni 6 

Ovlasten pretstavnik  Димче Лазароски 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet 
na baraweto2 
 

Сл.весник на РМ 89/05 
Б дозвола, Прилог 2  Точка 3.2 Инсталации 
за ископ, дробење, мелење, сеење  и 
загревање на минерални суровини 
 
 

Proektiran kapacitet 
 

2 000 m3комерцијални блокови/годишно 

I.1  Вид на барањето3 

Obele`ete go soodvetniot del 
 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija х 

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  

                                                 
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Da se vneseat {ifrite na aktivnostite vo instalacijata spored Aneks 1 od ISKZ 
uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e 
aktivnosti koi se predmet na ISKZ,  treba da se ozna~i{ifrata za sekoja aktivnost. 
[ifrite treba da bidat jasno odeleni edna od druga. 
3 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 
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I.2  Organ nadle`en za izdavawe na B-Integrirana ekolo{ka dozvola 
 

Ime na edinicata na 
lokalna samouprava 
 

ЕЛС Општина Прилеп 

Adresa 
 

ул.Прилепски бранители бр.1 

Telefon 
 

048/420-720 
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ПРИЛОГ 1 
 
1. Копија од тековна состојба од Централен регистар 
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II OPIS NA TEHNI^KITE AKTIVNOSTI  
             
Опишете ја постројката, методите, процесите, поморните процеси, 
системите за намалување и третман на загадување то и 
искористувањето на отпадот, постапките за работа на постројката, 
вклукувајќи и копии од  планови, цртежи и мапи (теренски планови и мапи 
на локацијата, дијаграми на постапките за работа) 

 
2.1 ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И КОМУНИКАЦИИ НА НАОЃАЛИШТЕТО 

 
Просторот на кој е доделена концесијата на компанијата Друштво за 
производство промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО 
Прилеп согласно со Договорот за целосен пренос на концесија за 
експлоатација на минерална суровина- мермер на локалитетот 
с.Беловодица, Општина Прилеп со бр. 24-2245 од 28.03.2013 се наоѓа 
на локалитетот Беловодица, Општина Приеп и го зафаќа просторот 
ограничен со точки, дефинирани со координати, точките меѓусебно 
поврзани со прави линии како што се дадени во Топографската карта М 
= 1:25 000 во Гаус-Кригерова проекција и тоа: 
 

 
Топографска карта во мерка 1:25000 



 

 7 

 

Точка Координата 
 X 

Координата  
Y 

Т-1 7560400 4574400 

Т-2 7559675 4576000 

Т-3 7560000 4576100 

Т-4 7561000 4574600 

 
Површината на просторот на концесијата за експлоатација соглсно 
Договорот е P=0.846250 km2. 
 
Во 2013 година концесијата за површинскиот коп е доделена на правното 
лице Друштво за производство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЕ увоз-
изво ДОО Прилеп согласно горе наведениот договор за целосен пренос на 
концесија од правното лице Производно-рударско и трговско друштво 
ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОС-М ДОО увоз извоз Прилеп, кој согласно 
промената во Централен регстар на Република Македонија на 09.03.2010 
има направено промена на имен правниот субјект од Производно - рударско 
и трговско друштво ДУМИГАЛ МАРБЛЕ ДОО увоз-извоз Прилеп (Во Прлог 2 
од Барњето за Б интегрирана еколошка дозвола е доставено Решение од 
ЦРРМ за промена на тогашниот правен субјект). Имено правниот субјект 
ДУМИГАЛ МАРБЛЕ ДОО Прилеп има и добиено и Дозвола за усогласување 
со оперативен план бр. 01/08  со деловоден бр.09-133/6 од 25.06.2008 
издаден од Општина Прилеп. 
 
Во 2013 година концесијата за површинскиот коп за мермер с.Беловодица е 
доделена на правното лице Друштво за производство, промет и услуги 
Лазароски УНИМАРБЕ увоз-изво ДОО Прилеп, но  со работни активности е 
започнат во 2018. 
 
Микролокација 
 

Локалитетот Беловодица се наоѓа јужно од селото Беловодица на 
северните падини на планината Дрен на 1000 мн.в, во еден дел кој може да 
се дефинира како благо зарамнета падина наведната кон запад, југо запад, а 
кон исток преминува во релативно пострмен одсек. 
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Локација с. Беловодица со околината 

 
Најблиско населено место е с.Беловодица оддалечено околу 1,5 км 
северно од локацијата на површинскиот коп. Селото Беловодица е слабо 
населено место во кое доминираат помал број на обновени куќи и 
вкупното население во ова село е околу 30 лица. Главно занимање на 
населението е сточарство и земјоделство и тоа воглавно екстензивно 
одгледување на овци и говеда. Во селото се задржани постари лица, но 
има и одредена млада популација и веќе некои од нив се вработени во 
површинскиот коп Беловодица. Има мало екстензивно земјоделие, главно 
производство на грав, компири, овоштарство (кајсии) бидејќи основните 
карактеристики на овој терен, посебно горните делови кои се во 
непосредна близина на површинскиот коп не го дозволуваат тоа, мала 
обработлива површина и релативно сушни терени со мала количина на 
годишни врнежи. 
 
Од сите страни локацијата на површинскиот коп на Лазароски 
УНИМАРБЛЕ се граничи со необработливо земјиште - ридско планински 
терен, претежно нискостеблеста шума. 
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Поглед кон север ( с.Беловодица) 
 
Непосредно во самиот локалитет Беловодица, вегетацијата е многу ретка 
будејќи станува збор за едно благо наведната површина на која хумусниот 
покривач е многу мал и веднаш под него се наоѓа серијата на мермери. 
Само во подолните делови од теренот, западно од проектираниот коп на 
границата на мермерите и гнајсовите каде се појавува и помала количина 
на вода, има појава на шумска вегетација и тоа во самото речно корито. 
Површината со шумска вегетација е подалеку од локалитетот на 
површинскиот коп и просторот кој го зафаќа локацијата. На локалитетот 
нема евидентирано заштитени природни добра. 
 

 
Поглед кон западната страна на локацијата 

 
На локацијата нема довод на електрилна енергија, за потребите на 
машините се користит агрегат на дизел гориво. Санитарна вода и техничка 
вода (по потреба)  на локацијата се  носи со цистерна. Технолошка вода  во 
процесот на активности на површинскиот коп за мермер  е потребна при 
работа со дијамантски жични пили. Технолошка вода се користи и за 
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прскање на локацијата за спречување на запрашување во услови на суво и 
ветровито време.   
 

 
Површински коп локалитет Беловодица 

 
Самата локација нема атмосферска канализација, а атмосферските води по 
гравитациски пат се одведуваат во природна вододерина. 
 

 
Базен-водособирник 
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Експлотациониот простор на локалитетот Беловодица е  поделен на неколку 
целини: 
  

- површински коп за експлоатација на мермер;  
- плац кој служи како  склад за готови производи и полупроизводи; 
- плац наменет за  паркинг простор на механизацијата; 
- помошен монтажен објект  наменет за потребите на вработените; 
- помошен објкет за чување на  резервни делови и помошни 

материјали; 
- простор за чување на масла за користење и отпадни масла; 
- простор за привремено одложување на селектиран отпад; 
- локација за одложување на јаловина; 
- водособирник (воден базен) за потребите на површинскиот коп; 

  
 
Постојна инфраструктура 
 
Во овој дел на  Република Македонија, во подножните делови на 
планината Плетвар, минува регионалниот пат Велес - Прилеп и минува 
во непосредна близина на површинскиот коп Лазароски УНИМАРБЛЕ на 
локалитетот Беловодица. Од овој пат се одвојува локален пат кој го 
поврзува селото Беловодица со регионалниот пат Велес - Плетвар во 
должина од околу 4 km. Од с. Беловодица минува локален пат кон 
с.Вепрчани и с. Дуње, но овој пат е во многу лоша состојба. До самиот 
локалитет за производство на бели мермери Беловодица е направен 
шумски пат во должина од околу 4 km.  Локалитетот од центарот на 
Прилеп е оддалечен 18 km.  

 
  

 
Комуникациска карта с. Беловодица 
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Комуникација Прилеп-с.Беловодица 

 

 
 

Пристапен пат со површински коп Лазароски Унимарбле 

Просторот на кој се наоѓа површинскиот коп Беловодица, географски  
припаѓа на планината Дрен на надморска височина од околу 1000 метри 
како маркантна орографска единица во овој дел на Република 
Македониjа. Планина Дрен се протега во правец И-З во куполеста 
форма каде доминира врвот Студеница (1.663 m). 
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Локација локалитет с.Беловодица 

 
 
Водени ресурси 
 
Подрачјето кое го зафаќа просторот на концесијата за експлоатација на 
мермер на Лазароски УНИМАРБЛЕ, локалитет  Беловодица по своите 
одлики може да се класифицира во терени кои не се одликуваат со обилни 
водни ресурси.  
 
Најголеми водени артерии во овој дел на тренот се р. Свиљарница која ја 
градат притоките Пуканичка Река (од кај страната на Плетвар), Валевица и 
Бела река кои доаѓаат од планината Дрен. Реката Свиљарница понатаму се 
влева во реката Раец. Во непосредна близина на локалитетот за 
производство на мермери Беловодица поминува Бела река која е одводнета 
преку цела година, а веднаш над селото Беловодица од серијата на 
мермеите има појава на бројни повремени текови и помали издани кои го 
градат повремениот тек на Дренска река.  

Во подножните делови на локалитетот за експлоатација  на бели 
мермери Беловодица западно од селото Беловодица има направено и 
две мали водени акумулации кои служат за наводнување и напојување 
на стоката во летните периоди.  
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Водени акумулации во близина на с.Беловодица 
 

 
 

2.2  Геолошки карактеристики на поширокото подрачје 
 

Поширокото подрачје припаѓа во најголем дел на Пелагонискиот 
масив и на него се развиени комплекс на прекамбриски карпи, комплекс на 
рифеј-камбрикси карпи, кредни плиоценско - квартерни седименти. 
Комплексот на прекамбриски карпи претставени во пелагонискиот масив 
претставуваат централен дел во форма на Хорст-антиклинориум и е реликт 
од Гринвилската протеозојска кора. Комплексот е издолжен од ССЗ – ЈЈИ и е 
составен од високо метаморфни и гранитоидни стени. Генерално 
високометамрфниот  комплекс на Пелагонискиот масив има зонарна градба 
и е составен од две различни по состав нивоа т.е. долен метаморфен 
комплекс и горен метаморфен комплекс.  

 Во долниот метаморфен комплекс исто така се издвојуваат две 
литолитостратиграфски нивоа т.е. зона на гнајсеви изградени доминантно од 
мусковит-биотитски, гнајсеви со алмандин и со ретки појави на 
амфиболитски шкрилци и горна зона во која вертикално се менуваат  една по 
друга траки на мусковитски, мусковит-биотитски, порфиробластични  и други 
гнајсеви со траки од микашисти, амфиболити, амфиболитски шкрилци и 
кварцити. 
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Горниот метаморфен комплекс е составен од мешана серија 
изградена од албитски гнајсеви, микашисти, циполини и мермерна серија 
изградена од повеќе хоризонти  на доломитски, доломит – калцитски и 
калцитски мермери. 

 
Грантодоидниот магматизам е полифазен и широко развиен на 

Пелагонискиот комплекс, а се издвојуваат три основни фази на внедрување. 
Правата фаза се манифестира со еднозрнасти порфироидни и 
гранодиортити внедрувани претежно по должина на S – површините на 
метаморфните стени и истите вршеле мошне интензивна фелдспатизација, 
магматизација и биотизација на околните стени. 

 
Втората фаза ги дава главните интрузивни тела на гранодиортити, 

кварцдиортити, кварцмонцонити и гранити и била придружувана исто така со 
силна магматизција и биотизација на околите метаморфни стени, а третта 
фаза ја претставуват процесите на создавање на  диашистни   жилни стени 
(пегматит, аплити и кварцепегматити)  

 
-Геолошки карактеристики и геолошка градба на наоѓалиштето 

 

Серијата на доломитски мермери се протега на просторите од 
Небрегово преку Беловодица па се до Вепрчани, што без сомнение 
претставуваат голема просторна маса. Наоѓалиштето „Беловодица“ спаѓа 
во југо-источната зона на прилепските мермери  и се наоѓа на ободот на 
пелагонискиот масив (Слика 2.4). Пелагонискиот масив претставува 
централен масив во форма на Хорст-антиклинориум и реликт од 
Гренвилската протеозојска кора  издолжен во правец ССЗ-ЈЈИ составен од 
високо метаморфни стени  и гранитоидни стени. 

 
Генерално виско метаморфниот комплекс на Пелагонискиот масив 

има зонарна градба и составен е  од две различни по состав нивоа т.е. од 
долен метаморфен комплекс и горен метаморфен комплекс. 

 
Во долниот метаморфен комплекс се издвојуваат две 

литостратиграфски нивоа т.е. долана зона на гнајсеви и горна зона во која 
вертикално се сменуваат едни по други траки мусковит, мусковит-
биотитски, порфиробластични и други  гнајсеви од микашисти, 
анфибиотитски шкрилци и кварцити. 

 
Горниот метаморфен комплекс е составен од мешана серија 

изградена од албитски гнајсеви, микашисти и циполна мермерна серија 
изградена од повеќе хоризонти на доломитски, доломитски калцитски и 
калцитски мермери. 

 
Со геолошко картирање во рамките на основната геолошка карта 

утврдена е застапеноста на следните геолошки формации: 
 

 Прекамбриум – претставен со биотитски гнајсеви, микашисти 
и лептинолити 

 Рифеј – камбриј – мермери калцитски и мермери доломитски  
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 Квартар со проловиум и делувиум 
 

 Биотитски гнајсеви – развиени се на планината Љута, внатре во 
мусковитите гнајсеви. Овие стени се сиви до темно сиви, средно зрнести 
стени составени воглавно од кварц, албит и биотит, а послабо содржат 
мусковит. 
 

 Микашисти и лептинолити – овие стени на подрачјето на Пелагонот се 
значајно распространети и врз основа на изработката на основната 
геолошка карта истите не претставуваат одделна серија со одредена 
стратиграфска позиција, толку заедно со гнајсевите изградуваат една 
серија. Тие се јавуваат во различни нивоа на гнајсно – микашистната 
серија, со тоа што во северниот дел на Пелагонот се издвоени дебели 
маси на микашисти на најгорниот дел, додека  во јужниот дел дебели 
маси на микашистната серија се застапени како во горниот, така и во 
долниот дел. Дебелина на микашистите е различна  и тие се јавуваат  
како траки од 10-тина метри па до маси дебели до 500 m. Односот на 
микашистите со гнајсевите  е постепен и мошне често е манифестиран со 
лептонолити. 

 

 
 Мермер – гледано во поширок план мермерите од лежиштето 

„Беловодица“ припаѓаат на големата моноклинала, составена од 
мермерно – гнајсно – микашистни стени  кои се протегаат на просторот 
помеѓу Плетвар – Беловодица и Вепрчани. Плетварските мермери се 
наоѓаат во падината на наведената моноклинала и сместени се во 
нејзиниот централен дел. Благодарение на таа положба тие претрпеле 
значителни тектонски пореметувања. Од југозападната страна, односно 
падината на мермерите ја чинат гнајсеви и микашисти додека на 
североисток во кровината се гнајсеви. Така моноклиналата целосно  е 
развиена во подрачјето на Плетвар и Беловодица, а стисната на северо-
западното крило на ниво на подинските наслаги на сивечките мермери. 
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2.3 Техничко-технолошки податоци и подлоги 
 
Проектираниот годишен капацитет на површинскиот коп за мермер 
Лазароски УНИМАРБЛЕ изнесува 2000 m3 комерцијални мермерни блокови. 
 
Експлоатацијата (добивањето) на блоковите се одвива според следните 
процеси во функција на коефициентот на искористеност (блоковитост) на 
мермернaта маса и тоа: 
 

- Искористеност на мермерна маса од 0-2,5% се применува технологија 
на добивање со сечење и минирање 

- Искористеност на мермерна маса од 2,5-10% се применува со 
технологија на добивње со сечење со дијамантска жична пила и 
каменорезна машина. 

 
Коефициентот на искористеност на меремрната маса е 4 %, поради што 
добивањето на меремерните блокови се реализира главно со дијамнатска 
жична пила. 
 
Производниот процес е поделен на неколку фази и тоа 

- Дупчење и минирање 
- Сечење со дијамантска жична пила 
- Соборување на ламели 
- Кроење на ламели 
- Товарање и транспорт 

 
 Технолошкиот процес на експлоатација во лежиштето  се засновува 
врз примена на високо продуктивни машини за добивање на блокови со кои 
што се зголемува  коефициентот на искористување на мермерната маса и 
производниот капацитет на рудникот. 
 
 Технологијата на експлоатација во сите работилишта е со сечење со 
дијамантски жични пили и каменорезни машини, со кои може да се сече 
хоризонтално и вертикално. Така исечените ламели се одвојуваат и 
соборуваат со водени челични перници и хидраулични соборувачи. 
Соборените ламели се кројат во блокови со комерцијални димензии со 
самоодни дупчалки или се сечат со дијамантска жична пила. Комерцијалните 
блокови се товараат со товарни лопати и со камиони се транспортираат на 
плацот за комерцијални блокови за понатамошна преработка. 
 Кршениот камен и јаловината со товарни лопати се товара во камиони 
дампери  и се одлага на надворешното одлагалиште.  
 За сите претходно наведени технолошки операции неопходна е фаза  
на подготовка која се состои во изработка на хоризонтални и вертикални 
дупнатини  со дупчалки.  
 Сите претходно наведени технолошки операции ќе бидат детално 
објаснети и истите се прикажани шематски. 
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Динамика на површинската експлоатација 
  
Експлоатацијата на мермерот се карактеризира со потребата од комплетна 
динамична усогласеност на техничко-технолошките параметри на на 
системот на површинската експлоатација, во функција на годишниот 
капацитет на комерцијални блокови од површинскиот  коп  Лазароски 
УНИМАРБЛЕ. За успешно реализирање на овој процес, неопходно  е 
систематизирање на сите технолошки активности на отворањето, односно 
подготовката, разработката на етажите и нивната експлоатација висински од 
горе на долу. При анализа на динамиката секогаш се води сметка работните 
берми на етажите да не бидат помали од 10 до 15 m  заради непречено 
продолжување на рударските работи. Со овој генерален редослед на 
откопување се овозможува динамизирање на рударските активности  по план 
и длабина, сигурно и пред се безбедно откопување, односно добивање на 
монолитите и нивно кроење на блокови со комерцијални димензии.  

 
 

 

 

 

 

ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

 НА МЕРМЕР 

ДУПЧЕЊЕ 

НА МЕРМЕРНАТА МАСА 

ПИЛЕЊЕ  

НА МЕРМЕРНАТА МАСА 

СОБОРУВАЊЕ 

НА МЕРМЕРНАТА МАСА 

ТОВАРАЊЕ И 
ТРАНСПОРТ 

 НА МЕРМЕРНАТА МАСА 

ФОРМИРАЊЕ  НА 
ОДЛАГАЛИШТА НА  
ОТПАДНАТА МАСА 
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 Геометрија на површинскиот коп и неговата стабилност   
 
 Геометриските елементи кои го дефинираат површинскиот коп во 
основа се состојат од следното: 
 

 висина на работните етажи 
 бројот на работните етажи  
 ширина на работната берма 
 работна косина на копот 
 граница на површинскиот коп 
 завршна косина на копот 

 
 Висина на работните етажи 
 
Висината на работните етажи е дефинирана со техничките карактеристики 
на опремата која се употребува за вертикално пилење, соборување на 
мермерните блокови на работната берма, физичко - механичките 
карактеристики и тектониката на мермерната маса.   Досегашното искуство 
од експлоатацијата на површински копови покажува дека висината на 
етажите од 7 m се најпогодни, бидејќи должината на дијамантска жичана 
пила дава оптимални резултати при пилењето. Физичко-механичките 
карактеристики и тектониката  на мермерната маса се битни фактори кои 
имаат извесно влијание на висината на етажата. Досегашното искуство 
покажува дека етажите од 7 m се најстабилни и можат да се контролираат, 
така што поголемите висини не се препорачуваат од сигурносни причини. 
 

 
 

Површински коп-с.Беловодица 
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Формирање на етажи 
 
 Една од битните фази при отворањето и разработката на 

површинскиот коп е формирање на етажи со висина од 7 m. Со 
постигнување на потребната висина етажата е потполно подготвена за 
редова експлоатација за примена на еден од методите за добивање на 
монолитите. Со тоа капацитетот на машините максимално се користи и со 
тоа се остварува планираното годишно производство. Основно при 
формирање на етажите е да се достигне висината на етажите од 7 m и да 
се формираат најмалку три слободни површини. 

 
Добивање на блокови од подготвителните работи и спецификација на 
расположивата опрема и механизација  
 
 Технологијата на експлоатација на мермерот во сите работилишта се 
одвива исклучиво со сечење со дијамантски жични пили и каменорезни 
машини со кои може да се сече хоризонтално и вертикално. Така исечените 
ламели се одвојуваат и соборуваат со водени перници, хидраулични 
соборувачи, хидраулични багери и товарни лопати со специјални уреди 
(додаток за соборување). Соборените ламели се кројат со дупчење или со 
сечење со  дијамантски жични пили во комерцијални блокови. 
 За сите претходно наведени технолошки операции неопходна е фаза 
на подготовка која се  состои во изработка на хоризонтални и вертикални 
дупнатини. 
 Подготвителните работи се изведуваат при отворање на етажите 
односно при нивното формирање  до висина предвидена со редовната 
експлоатација (h=7m). Подготовката се врши на секоја етажа без разлика на 
нивната тектоника, односно раздробени и израседнати делови или компактни 
делови. За делови од наоѓалиштето каде коефициентот на искористување  е 
под 2% се сметаат како јалови партии и на тие места откопувањето ќе биде 
со пилење, дупчење на дупнатини и соодветно минирање. 
 На деловите каде што се покажува дека компакноста на масата се 
подобрува, се врши изолирање  со потсечување и засечување со 
дијамантска жична пила. На тој начин се  врши локализирање на 
детонацијата која ја оштетува и здравата мермерна маса ( доколку не се 
локализира ), а со тоа се добива поголем коефициент на искористување на 
мермерната маса. 
 Подготовката се состои во тоа што е потребно да се створат две 
слободни вертикални површини. Затоа се изработува “U” канал, кој зависно 
од местоположбата може да биде централен или бочен. Дали ќе биде 
централен или бочен зависи од: 
 
- пукотинскиот систем 
- фронтот на развојот на етажите 
- применетата технологија 
- пристапот на теренот 
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По извршената подготовка се врши: 
 
- вертикално пилење 
- хоризонтално дупчење 
- соборување на подсечениот и засечениот масив 
- кроење на соборената ламела на блокови со комерцијални димензии и 

томболони 
- товарање и транспорт на блоковите и отпадниот маеријал до потполно 

расчистување на работилиштето 
 

 
 

Подготовката на две етажи со бочен “U” канал 
 

 
 Откако ќе се изработат бочните или централни подготвителни усеци 
и канали во длабочина од 6 до 10 m и ширина од 20 до 30 m се врши 
проширување на усекот лево или десно, при што се сечат ламели  во 
должина од 8 до 10 m, што зависи од падот на теренот. 
 На деловите од етажата во подготовка каде што лежишните услови 
дозволуваат, по изработката на засекот за отворање, соборувањето на 
ламелите може да биде во правец на фронтот на напредување, односно 
паралелно на “U” каналот. 
 
 
Технологија на откопување  
 

Технолошкиот процес за откопување (вадење) на блокови со 
комерцијални димензии ги уважува следните критериуми: 
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- наоѓалишните услови: компактност, геометриски облик на 
експлоатибилната мермерна маса, физичко – механичките својства на 
работната средина и хидрогеолошките услови 

-  техничко технолошките можности на избраната опрема и начинот на 
нејзината примена во дадените услови 

-  пазарните критериуми кои имаат влијание на бојата на мермерните 
блокови 

-  при примена на експлозивни средства  за отстранување на 
раздробени маси или за формирање на усеци и канали се врши со 
предвремено изолирање на цврстите маси со изработка на вертикални и 
хоризонтални резови, минирањето во принцип се сведува на нужниот 
минимум 

- степенот на искористување  на мермерната маса треба да биде 
максимален, односно од откопаната цврста маса треба да се добијат што 
повеќе комерцијални блокови, а во исто време технолошките работни 
операции да се сведат на минимум за рентабилитетот на откопувњето да 
биде максимален 

Во зависност од монтан-геолошките услови, пукотинскиот систем, 
односно содржината на мермерните блокови во експлоатациониот дел од 
масивот се применува следната откопна метод: 

 
 

o Фронтална откопна метода со формирање на повеќе етажи со 
повеќе откопни полиња 
 

 
Во услови на благо залегнување на теренот каде степенот на 

искористување на мермерната маса е поголем од 8 % најчесто се применува 
Фронтална откопна метода. 

За да се примени оваа метда, најпрво треба да се согледаат сите 
показатели и во зависност од условите кои ги диктира лежиштето се врши 
подготовка на местото за формирање на “U” канал. Откако се формира “U” 
каналот се пристапува кон разработка на етажата при што се формираат 
повеќе откопни чела. Ако каналот е централен етажите се развиваат 
лепезасто (Слика 2.11), а ако каналот е бочен се развиваат скалесто (Слика 
2.12) 

Во принцип при примената на фронталната откопната метода се 
применуваат следните технолошки операции: 

- издвојување на ламели од продуктивните етажи  со помош на 
пилење со дијамантска жична пила или сечење со каменорезна машина. 

-  соброување на издвоените ламели од мермерниот масив и нивно 
обликување на блокови со комерцијална големина 

- товарање и транспортирање на комерцијалните блокови до 
отворениот склад на површинскиот коп 

- товарање и транспортирање на отпадниот материјал – јаловина од 
одлагалиштето  

Технологијата за добивање на мермерни блокови содржи повеќе 
рударски операции за кои понатаму е даден детален опис, бидејќи од нив 
зависи производниот процес и неговата ефикасност во функција на 
исполнување на годшниот капацитет. 
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Front na otkopuvawe

Front na otkopuvawe Front na otkopuvawe

Slika br. 13

 
   

Скалесто развивање на етажи 
 

 
 
Дупчење и минирање 
 
Дупчечко-минерските работи на површинскиот коп за мермер Лазароски 
УНИМАРБЛЕ на локалитетот Беловодица се применуваат во неколку 
случаи 

- во фаза на подготовка 
- за експлоатција на откривката (раздробен површински слој измешан 

со земја) 
- во фазата на редовна експлоатација 
- за откопување на делови од етажи кои примарно не биле 

експлоатирани заради слабиот квалитет, а истите заради развојот 
на површинскиот коп мораат да бидат откопани. 

При примена на дупчечко минерски работи мора прво да се изолираат 
здравите партии на мермер со сечење со дијамнатска жична пила со цел 
формирање на слободна површина. 
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После примарното минирање на делови со јако издробени зони, во 
одминираниот материјал може да се појават парчиња за кои е потребно 
секундарно минирање. Овие парчиња се со такви димензии што товаранта 
лопата не можед а ги товари, затоа тие пред товарењето секундарно се 
минираат. 
 
Најмногу негабарити се појавуваат при отварањето на етажите во 
раздробени зони односно во површинските делови на наоѓалиштето. Исто 
така при кроењето на ламелите се добиваат големи парчиња со 
неправилен облик, кои дел како томболони се носат на преработка, а 
поголемиот дел секундарно се минираат. Во рудникот Беловодица во 
отпадниот материјал има 3-7% негабарити. 

 

Сечење со дијамантска жична пила  

Добивањето на блокови со сечење со дијамантска жична пила почнува 
со  
изработка на подготвителен "U" канал.  

Начинот на изработка на "U" каналот е следен:  

- дупчење на две вертикални дупнатини А-А' и В-В' со дупчачки  

перфоратор со пречник Ф 205 mm  

- дупчењe со нишанење на две хоризонтални дупки D'-A' и С'-В' со 

дупчечки перфоратор со пречник Ф 90 mm,  

- сечeње на челниот дел на каналот со канална машина,  

- хоризонтално сечење на подот на каналот со дијамантска жична  

пила 

- сечење на бочните страни на каналот со дијамантска жична пила, 

- сечење на ламели и соборување на истите  
-  ламела по ламела т.е. рез по рез доколку каналот се  изработува 

во здрава мермерна маса или  
- дупчење на мермерната маса во каналот со рачен  дупчачки 

чекан и минирање доколку каналот се изработува во раздробена 
зона.  

За да не дојде до заглавување на испилената маса од "U" каналот, се  
применува стандардна и докажана технологија со примена на 
дијамантска  жична пила, со исклучок на челниот (затворен) рез каде се 
применува  специјална техника на сечење со канална машина.  

Дијамантската жична пила е современа машина за сечење на мермерни 
површини и истата има голем броj на предности во однос на останатите  
видови на машини како што се: релативно голема брзина на пилење, 
рамен  рез при пилење во нормални услови, голема мобилност, мала 
подготовка  за изработка на рез, брзо прилагодување за изработка на 
вертикални или  хоризонтални резови од иста позиција, висока погонска 
сигурност,  автоматска контрола на процесот на пилење, независност во 
работењето  од другите технолошки операции и релативно мала 
инсталирана мокност.  
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Работните операции при изработка на вертикални и хоризонтални 
резови се следните:  

 вовлекување  на дијамантско јаже на веќе изработените 
вертикални и хоризонтални дупнатини,  

 спојување на jажето со помош на споjница,  
 обезбедување на довод и одвод на индустриска вода за 

ладење на дијамантскиот алат и исплака на дупнатината,  
 проверка на машината и командниот пулт (механички и  

електрични).  

При пилењето на вертикалните и хоризонталните резови нема особени  
разлики, но постојат специфични технолошки барања кои треба да 
бидат  задоволени во текот на пилењето. Основното барање е доволен 
проток на  вода во резот кoja при стандарни услови изнесува 0,6 m3 
вода по 1 m2 испилена површина.  

 
Вклучувањето на дијамантската жична пила во технологијата на 

изработка во голема мера допринесува за побрза, посигурна и пред се 
поекономична изработка на засекот. Со дијамантската жична пила ќе се 
врши пилење на хоризонталната површина ( патосот ) и вертикалната 
површина од горната страна на ламелата, што по отстранувањето на 
изминираниот материјал од ламелата претставува прва слободна страна 
на мермерниот масив т.е. челото на етажата. Пуштањето во работа на 
дијамантската жична пила е условено со претходната  подготовка т.е. со 
изработка на една вертикална дупнатина со ɸ 90 mm и две хоризонтални 
дупнатини со ɸ 36 mm во кои се поставува дијамантската жица со која се 
пилат резовите во мермерниот масив. Пилењето на резовите придонесува 
да се спречи пренесувањето на детонацијата при минирањето на 
ламелата, со тоа што ја изолира и ограничува од околните мермерни маси. 
Паралелно со  пилењето на ламелата се дупчат вертикални дупатини со ɸ 
36 mm распоредени во шаховско поле.  

 Вака изработените дупнатини се полнат со прашкаст експлозив до 
2/3 од должината, а горната 1/3 се исполнува со земја. Притоа  се 
поврзуваат во мрежа една со друга за палење од едно место, со 
претходно поставениот детонаторски фитил до дното на дупнатината, кој 
служи за активирање на детонаторското полнење. Со минирањето и 
чистењето на материјалот се завршува изработката на една ламела во 
усекот. 

 
Изработката на засеците во висинските етажи продолжува по целата 

должина на фронтот на откопување. Бројот на потребните засеци за 
постигнување на проектираната висина од 8 m зависи од наклонот на 
теренот, односно при поголем наклон на теренот бројот на засеците е 
помал. 

Во здравите мермерни маси бројот на засеците е поголем бидејќи 
ширината на засекот е мала (2,7 m), со цел за добивање на комерцијални 
блокови. 
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Изработка на вертикални и хоризонтални дупнатини   

 
За изработка на “U” каналите во раздробени зони се врши со 

вертикално и хоризонтално дупчење на мермерната маса со следниот тип на 
дупнатини 

 
 За пилење на бочните страни се дупчат две вертикални 

дупнатини ɸ 75 mm со електро хидраулична дупчалка од типот  
Hydra  и две хоризонтални дупнатини ɸ 36 mm со хоризонтален 
дупчечки чекан. Вертикалните дупнатини се со максимална 
длабочина до 8 m, а хоризонталните до 6 m. За вовлекување на 
дијамантска жица неопходно е нивно спојување. 

 

 За формирање на челен вертикален рез вертикалните 
дупнатини се изработуваат на растојание од 25 дo 30 cm со 
пречник ɸ 40 mm.  
 

 Вертикалните дупнатини на растојание од 1,2 - 1,3 m и во 
шаховски распоред за минирање на мермерната маса  од 
усекот се дупчи со дупчалка со пречник на дупнатините ɸ 40 
mm 

Соборување на ламели 

По одвојувањето на ламелите од масивот потребно е нивно соборување 
со  превртување на предната страница. Ламелата има димензии: 
должина 15 m,  широчина 2,7 m  и висина од 7 m. Ламелата од масивот 
се одвоjува и  соборува со помош на хидраулични соборувачи (Слика 
бр.12).  

 

Пред соборувањето на ламелата (банкот) треба да се направи земјена 
постела- тампон (амортизер) на која ќе се турне ламелата. Тампонот  
служи како заштитен слоj при паѓањето на ламелата. Обично тој се  
изработува од издробен материјал добиен по минирањето на 
откривката и  површинскиот слоj на земjа. Многу е важен фактот да 
тампонот има  изедначен гранулометриски состав. Во случаи ако во 
него постоjат  негабаритни парчињаа (за тампонот), можно е при 
соборувањето да доjде  до распукување е па дури до целосно 
раздвојување на соборенатата ламела.  Сличен негативен ефект може 
да настане доколку во тампонот има  поголем дел на ситен песок и кал. 
Ова настанува поради тоа што при  паѓањето, ламелата врши силен 
притисок врз песокот и калта кои  буквално се разлетуваат под неа така 
што наместо на нив истата паѓа на  тврд материјал. 
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Слика Соборување на ламела со хидрауличен соборувач 

 
 
Соборување со водени челични перници  
 
 Оваа метода се користи најчесто за соборување на ламели во 
специјални случаи, а тоа е кога  при соборувањето ламелите се кршат на 
места со ласови и пукнатини со што при  понатамошното соборување не 
може да се употребата хидраулични соборувачи и хидрауличен багер. 
 Водените челични перници се произведени од  челичен лим со 
дебелина од 0,5 - 0.6mm, така да вкупната дебелина на перницата со 
рабниот вар изнесува околу 2mm. Се изработуваат со димензии 100 x 100cm, 
со потисна сила од 1,75 MN, 100 x 100cm со потисна сила од 2,7MN и 120 x 
120cm со потисна сила од 3,9MN. Перниците се полнат со вода со помош на 
мала пумпа со притисок од 3,0MPa. Малата дебелина на водената перница 
овозможува нејзино вовлекување во мермерниот масив. Водените перници 
служат за одвојување на монолитот од основниот масив, а за негово 
соборување на работниот планум се употребуваат хидраулични соборувачи 
и хидрауличен багер. 
 

e

G G1
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Технологија на соборување на ламелата со хидрауличен багер  
 
  За соборување на ламели со мали и средни димензии се применува 
хидрауличен багер со волумен на корпата од 1 - 2m3. 
 Со хидрауличен багер соборувањето е побрзо бидејќи не треба да се 
прават посебни лежишта во мермерот, толку директно со корпата се турка 
ламелата на планумот. Услов за применување на оваа технологија е долга 
стрела и багерот да турка од горниот планум на етажата.  
 Покрај брзината на ефикасна работа при соборување на ламели со 
багер оваа технологија има и други предности за соборување на евентуално 
оштететна ламела ( преполовена при соборувањето ) чиј што долен дел е во 
лежиштето. 

 
Кроење на ламели 
 

По соборување на ламелите за подобро нивно кроење се пристапува 
кон  миење со вода, со цел да можат да се воочат сите пукнатини (ако 
ги има) и  правецот на пукнатинте. Потоа по одбележаните линии се 
изработуваат  резови. Резовите се изработуваат со дијамантски жични 
пили или со дупчечко-минерски работи. Дупнатините се прават на 
растоjание 10  до 20 cm, а за оддлеувањето по линиjата на наjмал отпор 
се  употребуваат: чивии или детонаторски фитил.  

 
 
Товарање и транспорт 

За товарање на комерцијалните блокови во површинскиот коп  
"Беловодица" се корисti универзален багер-натоварувач.  

Овие товарни лопати се користат и за товарање на jалов материјал,  
бидеjки нивната лопата е лесно променлива и на неа може да се 
прикачува  виљушка за товарање на блокови и лопата за товарање на 
раздробен  материјал.  

За транспорт на блоковите од копот до местото каде се врши 
дообработка  на блоковите се користи дампер, а за расчистување  и 
товарање на  jаловината и растресениот материjал се употребуваат два 
багери и два  мали натоварачи.  
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 Во следната табела дадена расположливата механизација која се 
користи во рудникот Беловодица 

 

Реден 

Број 
Назив на Опремата 

Број на 

машини 

1 Универзален багер-ископувач JCB, JS460 1 

2 Универален багер-натоватовувач Caterpilar 980 1 

3 Универзален багер-натоварувач Caterpilar 966 G 1 

4 Дампер 1 

5 Дијамантска жична пила Dilmer Makina BUCAK 1 

6 Дијамантска жична пила Dilmer Makina DOSYM 1 

7 Дијамантска жична пила Aslan Makina 1 

8 Самоодна пнеуматолитска дупчалка Hydra YOU 2P 1 

9 Компресор 1 

10 Дизел агрегат 220 kW (резервен) 1 

11 Дизел агрегат 140 kW 1 

12 Цистерна за нафта (7 т) 1 

13 Резервоар за вода 14 m3 1 

14 Потопна пумпа за циркулација на вода  10KW 1 

15 Пумпа за вода 15KW 1 

16 Возило за превоз на патници  1 

 

 
 
Технички карактеристики на опремата која се користи  при 
експлоатација во површинскиот коп Беловодица 
  
За пилење на соборените ламели односно кроење на комерцијални блокови 
се применува дијамантска жична пила. Дијамантската машина е мобилна, 
погодна за изработка на мали резови во копот и кроење на блокови на 
работниот планум. Може да работи под разни агли што се смета за предност 
со оглед на пукнатините во ламелата и другите услови. Оваа машина како и 
стандардната дијамантска пила е за универзална примена во висински и 
длабински копови, а може да се примени и во рудничките отворени 
складишта за кроење на блокови и томболони.  Машината е мобилна 
монтирана е на колца, а може да се поместува по шински колосек со 
сопствен механизам. При редовна експлоатација покрај тоа што се 
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применуваат сите наброени машини кои се користат во подготовката, се 
користат следните други машини:  
 
Дијамантска жична пила 
  

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Дијамантска жична пила 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител DILMER MAKINA 

Модел/тип DOSYM 

Фабрички/евиденциски број 042 

Година на производство 2018 

Погон /снага Електричен / 22 kW; 380V/50Hz; 

Дијаметар на погонско тркало 500 mm 

Капацитет (6-8) m²/h 

Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 

 
Дијамантска жична пила  DILMER MAKINA-DOSYM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

 
Дијамантска жична пила 
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Дијамантска жична пила 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител DILMER MAKINA  
Модел/тип BUCAK 

Фабрички/евиденциски број 0420248.325 89 45 

Година на производство 2016 

Погон /снага Електричен / 15 kW; 380V/50Hz; 
Дијаметар на погонско тркало 500 mm 

Капацитет (4-6) m²/h 

Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 

 
Дијамантска жична пила DILMER MAKINA-BUCAK 
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Технолошка опрема за товарање и транспорт 
 
 Во оваа опрема спаѓаат сите машини кои се користат за товарање и 
транспорт на јаловиот материјал кој изнесува околу 90 % од вкупната 
експлоатирана маса, како и опремата за товарање и транспорт на мермерни 
блокови кои имаат комерцијални големини.  
  
Универзален багер-ископувач 
 
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Универзален багер ископувач 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител JCB  

Модел/тип JS460 

Фабрички/евиденциски број SLPJS1013E0714581 

Година на производство 2003 

Погон /снага МСВС – дизел / 228 kW 

Брзина на движење 4,0 km/h 

Приклучна опрема Корпа 

Капацитет 2,5 m³ 

Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 

 
Универзален багер ископувач JCB, JS460 
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Универзален багер-натоварувач 
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Универзален багер натоварувач 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител CATERPILLAR 
Модел/тип 980 
Фабрички/евиденциски број Ев. бр. 001 
Година на производство 1980 
Погон /снага МСВС – дизел / 237 kW 
Брзина на движење 36,3 km/h 
Приклучна опрема Корпа 
Капацитет 3,7 m³ 
Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 
 

 
Универзален багер натоварувач CATERPILLAR 980 
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Универален багер –натоварувач 
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Универзален багер натоварувач 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител CATERPILLAR 
Модел/тип 966G 
Фабрички/евиденциски број CAT0966GAAWY00816 
Година на производство 2003 
Погон /снага МСВС – дизел / 193 kW 
Брзина на движење 42,3 km/h 
Приклучна опрема Корпа 
Капацитет 3,3 m³ 
Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 

 
Универзален багер натоварувач CATERPILLAR 966G 
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За транспортирање на јаловиот материјал се користи следната транспортна 
механизација: 

 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Дампер 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител PERLINI 
Модел/тип T-20 
Фабрички/евиденциски број 225.T20.T79185 
Година на производство 1981 
Погон /снага МСВС – дизел / 308 kW 
Брзина на движење 40 km/h 
Приклучна опрема Кош 
Капацитет 36000 kg 
Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 

 
Дампер PERLINI Т-20 
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Друга опрема за работа 
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Цистерна за гориво 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител DAIMLER-BENZ 
Модел/тип 1213 
Фабрички/евиденциски број 381002 1.4 469741 
Година на производство 1985 
Погон /снага МСВС  
Вкупна тежина 40 km/h 
Приклучна опрема 2280 kg 
Капацитет  
Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Цистерна за гориво DAIMLER-BENZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Компресор 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител ATLAS COPKO 

Модел/тип XAH 160 DD 

Фабрички/евиденциски број ARP911357 

Година на производство 1985 

Погон /снага МСВС/73 kW  

Вкупна тежина 2230 kg 

Капацитет  

Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компресор- ATLAS COPKO 
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Биланс на потребно количество на индустриска вода  
 
 При работењето со дијамантска жична пила се користи големо 
количество на индустриска вода која се употребува за ладење на 
дијамантската сајла и испирање на резот. Потребите на вода за нормално 
одвивање на технолошкиот процес изнесува 20 l/min за една дијамантска 
жична пила. 
 Во фазата на редовна експлоатација за работа на 5 дијамантски 
жични пили (планирани се 5)  се потребни вкупно 
 
           Q=5x20=100 l/min или 6 m3/h 
  
 Qden=60 m3/ден 
 
 За нормално одвивање на технолошкиот процес на експлоатација на 
површинскиот коп Беловодица потребно е 100 m3/ден индустриска вода. 
Според искуството во технолошкиот процес се губат 20 - 25% од вкупната 
количина на употребена вода односно: 

 
- Вкупно потрошена вода поради губитоците во технолошкиот процес 

................................................................................ 20 m3/ден 
- Вода за рециркулација...........................................40 m3/ден 
 
 Водособирникот кој служи за собирање на повратната вода е на 
најниската кота на теренот. Зафатнината на резервоарот изнесува 100 m3 и 
истата е добиена од пресметките за собирање на следните количества води: 
 
- свежа вода која се собира од врнежите 
- почетни количини на свежа вода за пилење до стабилизација на 

потрошувачката на водата 
 
 Водата од водениот базен - резервоар со гумени црева, и со пумпа се 
носи до дијамантите жични пили.  За надополнување со техничка вода за 
потребите на вработените се користи автоцистерна од 14m3. 

 

 
Резервоар за техничка вода 
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 Потрошувачка на електрична енергија  
 
Главни потрошувачи на електрична енергија се следните машини: 
 
 - Дијамантска жична пила       
 - Пумпа за рециклирање на вода  
 -  Потопна пумпа за циркулација на вода 
   
 За снабдување на копот со електрична енергија инсталацијата располага со 
следните дизел агрегати: агрегат за струја  
 

Сопственк/корисник ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ ДОО  
Прилеп 

Вид машина Агрегат 

Локација на опремата Рудник Беловодица 

Технички карактеристики 

Производител AKSA 

Модел/тип APD 200C 

Фабрички/евиденциски број 87848949 

Година на производство 2010 

Погон /снага МСВС/200 kW 

Вкупна тежина 2280 kg 

Капацитет  

Заштитна опрема и натписи 

Натпис за предупредување Има 

Упатство за управување Има 

Упатство за одржување Има 

 
 

 
 
                       
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  

Агрегат AKSA APD 200C 
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Во план е инвестиција за набавка на трафостаница за довод на електрична 
енергија за потребите на машините на површинскиот коп. Со доводот на 
електрична енергија ќе се обезбедени континуирана работа, а дизел агрегат 
ќе има само за итни случаи при прекин на напојувањето со електрична 
енергија. 
  
Оваа планирана инвестиција ќе има позитивен ефект како за економскиот 
развој на компанијата (обезбедена континуирана работа), но и врз животната 
средина - намалување на загадувањето на воздухот од согорување на течно 
гориво во дизел агрегатите. 
 
Во моментот на локацијата има два дизел агрегата, од кој едниот е во 
функција, а другиот е резервен во случај на дефект  на дизел агрегатот кој се 
користи.  
 
Анализа на просторот за одлагање 
 
 Одлагањето на јаловината од копот се врши на надворешните 
одлагалишта околу наоѓалиштето на границата на локацијата, согласно 
рударскиот прокт. Одлгалиштето е формирано уште при отворањето на 
пoвршинскиот коп и на оваа локација е одложена целокупната јаловина од 
откривката и кршениот камен од експлоатацијата на етажите. 
 Одлагалиштата се поврзани со транспортни патишта до секоја етажа, 
Во натамошниот развој на копот потребно е транспортните патишта да се 
изведуваат согласно проектираните решенија на Главниот рударски проект. 
 
 Потребен простор за одлагање 
 
Проектираниот простор за одлагање на кршениот камен и откривката 
изнесува околу  1.200.000 m3, за што простор за одлагање во границите на 
концесијата има доволно. 
 
Технологија на одлагање на јаловината  
 
 Транспортот на јаловина (кршен камен и откривка) од копот до 
одлагалиштето се врши со дампери. 
 Одлагањето на јаловината е периферно во непосредна близина  на 
горниот раб на етажата. Еден дел од јаловината паѓа по косината на 
одлагалиштето, а останатиот дел со помош на товарна лопата се дозира на 
косината на одлагалиштето. За сигурна работа на камионите паралелно со 
работ на косината се изработува заштитна брана  од јаловина со висина од 
0,5 m и висина од 1 – 2 m. 
Дозирањето на материјалот треба да се врши редовно заради несметано 
кипање на дамперите. Натамошниот развој на одлагалиштето треба да биде 
согласно следните критериуми: 
- се обележува границата на концесијата на тој дел на теренот 
- на теренот се нананесуваат  проектираните контури на одлагалиштетото  
- одлагањето да се врши согласно проектираните етажи. 
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ПРИЛОГ II 
 
1. Договор за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална 
суровина- мермер на локалитет ц.Беловодица, Општина Прилеп бр. 24-224 
од 28.03.2013 
 
2. Топографска карта на концециски простот R 1:25000 
 
3. Одобрение за експлоатација (Думигал Марбле ДООЕЛ Прилеп) бр.17-15/1 
од 17.05.2005 и Дозвола за изведување на рударски работи според 
дополнителен рударски проект од 2009год. 
 
4. Решение за промена на правен субјект ДУМИГАЛ МАРБЕЛ доо Прилеп во 
Производно - рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОС-
М, ДОО увоз-извоз Прилеп 
 
5. Договор за техничка соработка за минирање 
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III UPRAVUVAWE I KONTROLA  
 
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено 
да се наведе лицето одговорно за прашањата за животна средина. 
 
Одговор 
 

Површинскиот коп на мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ функционира 
како целина составена од потребна работна сила и потребна опрема и 
мехнаизација. Потребната работна сила за реализација на годишниот  
капацитет на површинскиот коп е прикажана во табела 3.1. Одговорен за 
прашањата во врска со животната средина е Димче Лазароски, управител. 

 
Експлоатациjата на копот на во согласност со  проектот се извршува со 
следниве параметри:  
 

 годишна експлоатациjа на површински коп за мермер  - 30.000 m3  
 работни денови во годината - 240  
 работни денови во неделата - 5  
 работни смени во едно денонокие - 1  
 времетраење на една работна смена - 8 часа  

 
Во текот на годината можни се отстапувања на оваа динамика во 
зависност од потребите на пазарот. Во монментот се вработени 6 лица, до 
крајот на годината се планира бројот на вработени да достигне до 
максимум 9 вработени, а до крај на наредната горина бројот на вработени 
постојнано да се зголемува до 15. 
 
Управителот раководи со целокупните активности и воедно е  одговорен 
за прашањата на барањето за интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето. Целосната одговорност за работата и контролата на 
системите за намалување и третман на емисиите е на управителот.  

Операторите се обучени за работа со опремата која им е доверена. 
Дадени им се инструкции за секоја забележана неправилност при 
вообичаени или невообичаени услови на работа да го известат 
управителот/раководителот или директно персоналот од одржување. 

Вработените се одговорни за одржување на машините (редовна проверка 
на дневна основа) и секој дефект да биде пријавен на раководителот на 
површинскиот коп/управителот. Тоа вклучува благовремена замена на 
елементи на опремата, одржување на средствата со кои се манипулира со 
емисијата во воздухот. 

Сите вработени се запознаени со постапката за спречување или 
намалување на последиците од непредвидени ситуации (поплава, 
земјотрес, пожар, гром и сл.) и се обучени за тоа.  

Управителот е одговорен за мониторинг на системите за намалување на 
емисиите за да се овозможи коректна и оптимална работа. 
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Друштво за производство, промет и услуги Лазароски УНМАРБЛЕ Доо 
Прилеп нема имплементиран сиситем за управување со животна средина. 

За непречено одвивање на работата на површинскиот коп за меремер 
Лазароски УНИМАРБЛЕ и остварување на планираното годшно 
производство од  2000 m3, ангажирана е работна сила која е дадена во 
табела 3.1 
 
 Табела 3.1 Систематизација на работна сила на површинскиот коп  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реден 
Број 

Работно место Квалификации 
Број на 

Извршители 

1 Управител BCC 1 

2 Раководител на рудник  ВСС 1 

3 Техничар на рудник ССС 1 

4 Електричар ССС 1 

5 Механичар ССС 1 

6 
Работник на транспортни 

средства ДАМПЕР 
ССС 1 

7 Ракувач на Утоварна лопата ССС 1 

8 Ракувач на Багер ССС 1 

9 Работник во експлоатација ССС 2 

Вкупно   10 
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IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII 
UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA   

           
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат како и 
производите и меѓупроизводите. 

 
Во површинскиот коп Лазароски УНИМАРБЛЕ се врши ископ на 

мермерна маса и годишниот ископ на истата изнесува 2000 m3. При 
експлоатацијата на мермерната маса во процесот на минирање се 
користат експлозивни средства. Механизацијата и опремата која се 
употребува во процесот на експлоатација ги користи следните материјали 
и горива: нафта (дизел гориво),  моторно масло, хидраулично масло, 
мазива, антифриз и друго.  

 
Popolnete ja slednata tabela (dodadete dopolnitelni redovi po potreba) 
 

Табела 4.1. Суровини произведени во инсталацијата 

Реф 
Бр. или 

Материјал 
Супстанција(1) 

CAS(4)
 

Број 

Категорија на 
опасност(2) 

 

Моментално 
складирана 

количина 

Годишно 
производство 

R i S 

frazi
(3)

 
  

01. Мермерни блокови 16389-88-1 / / 2000 m
3
 / 

 
Табела 4.2.Материјали и енергија употребени во инсталацијата 

Реф 
Бр. или 

Материјал 
Супстанција

(1)
 

CAS
(4)

 
Број 

Категорија на 
опасност

(2)
 

 

Моментално 
складирана 
количина 

Годишна 
употреба R i S 

frazi
(3)

 

  

1.  Индустриска вода / / / 5.000 m3 / 

2.  

Моторно масло 
SAE 10 W40 
SAE 20 W50 
 

смеша од повеќе 
компоненти 

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

/ / 600 l / 

3.  
 Трансмисионо масло 
Lotos ATF II D 

смеша од повеќе 
компоненти 

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

/ / 300 l / 

4.  

 
Худраулично масло 
SAE 10 
 

64742-54-7 
64742-52-5   

400 l 
 

5.  

 
Худраулично масло 
SAE 10 
 

64742-54-7 
64742-52-5   

400 l 
 

6.  
Маст за подмачкување 
(Lis) 

8016-28-2 / / 200 kg / 
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7.  

Антифриз 
(доминира 
етиленгликол) Bell 
Antifriz Long Life 100 
G12 

107-21-1 / / 100 l / 

8.  Нафта 64742-03-6 
Реак.фак.0 
Запа.фак.2 

Ткс.кл.1 
/ 126.000 l 

R 45 
S 45-53 

 

Табела 4.1 Суровини и помошни материјали 
1. Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni 

supstancii, dadete detali za sekoja supstancija.   
2. Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 

12/93) 
3. Spored Aneks 2 od dodatokot na upatstvoto 

4. Chemical Abstracts Service  
 
 
 

Помошни материјали 

Користењето на помошните материјали се однесува на одржувањето на 
механизацијата и опремата, средства за одржување на хигиена како и 
средства за заштита при работа. 
 
Резервните делови како масти и мазива за подмачкување и одржување на 
опремата и механизацијата се се складирани во склад за резервни 
делови. Моторно масло и хидраулично масло за одржување на 
механизацијата се чуваат во магацин на соодветно место за таа намена. 
Годишна потрошувачка на моторното масло и хидрауличното масло е 
дадена подолу. 

Средства за хигиена и заштита при работа 

 
Средствата за хигиена како и средствата за заштита при работа се чуваат 
во магацин за таа намена и се состојат од средства за лична хигиена 
(детергенти и пасти за одмастување) како и заштитни ракавици, чевли и 
заштитна облека. 
 

 Дизел гориво 

 

Се користи за потребите на мобилната механизација, со дневна 
потрошувачка 20-30 l/ден. Нема складирање на гориво на локацијата. 
Преточувањето се прави на посебен паркинг простор и се преемаат сите 
мерки за безедна работа, како и заштита на животна средна од нескакано 
излевање. 

Електрична енергија 

За потребите на машините се користи дизел аграгат. Планирана е 
активност за наредната година- довод на ел.енергија преку сопствена 
трафостаница.  
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Вода 

 
Водоснабдувањето со технолошка вода е проблем бидејќи локацијата на 
површинскиот коп на минерална суровина е лоцирана во карстифициран 
терен каде вода може да се бара само во длабоките подземни корита 
околу или да се носи со цистерни.  
 
Водоснабдувањето со санитарна вода во инсталацијата се врши од 
резервоар на вода која се транспортира согласно потребите на 
вработените. За потребите за локацијата која е потребно да се прска во 
услови на ветровито и суво време, панирана е мерка за подобрување, 
односно набавка на систерна - 10 т кој служи за прскање на локацијата во 
вода во услови на ветровито време. Вода за пиење се користи 
флаширана.  
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V CVRST I TE^EN OTPAD 
 
Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа 
за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата 
(додадете редови по потреба) 

 
  Во површинскиот коп за мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ во текот на 
работата се создаваат неколку видови на цврст и течен отпад од кои дел 
се предаваат на овластени оператори со кои фирмата има склучено 
договор, а дел повторно се искористуваат или се депонираат како што е 
случајот со инертниот отпад - јаловината.  
 

Врз основа на карактеристиките на активностите кои се спроведуваат во  
се создаваат различни видови цврст и течен отпад. Видовите на неопасен 
и опасен отпад кои се создаваат се категоризирани согласно Листата 
видови отпад Отпадот кој главно се создава во компанијата се состои од 
следните видови на отпад:    

 

 Комунален отпад (измешан комунален отпад) 

 Отпад од административни услуги 

 Отпад од одржување на опремата за работа 

 Јаловина 

Извори на отпад на површинскиот коп за мермер на локалитет Беловодица  

 Отпад од одржување на возила 

 Отпад од дел администрација 

 Комунален отпад  

 
Комунален отпад од вработени 
 
Согласно “Листата на видови отпади” (Сл.весник на РМ бр.100/2005) и 
Законот за управување со отпадот, од активностите кои се вршат на 
површинскиот коп за мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ на локалитет 
Беловодица,  се создава количество  на цврст комунален отпад од 
вработените кои се ангажирани за процесот на ископ на минералната 
суровина- мермер. Количината на отпад која се создава во текот на една 
седмица е различна од обемот на работа и бројот на присутни 
извршители. Потребно е на местото кое ќе биде одредено за пауза/одмор 
на вработени да се постават корпи за собирање на комунален отпад. 
Строго е забрането расфрлање на цврст отпад во околината. 
 
 
Потребно подигнување на еколошката свест кај вработените за важноста 
за селекција на отпадот. 
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Отпад од административен дел 
 

 мешан комунален отпад 
 Хартија  
 ПЕТ 

  
Комуналниот  отпад се депонира во контејнер за комунален отпад. 
Отпадот го превзема ЈКП Студеничани (договор во прилог). За хартијата 
која се создава во админситративниот дел, компанијата ќе склучи догвор 
за преемање на истата од страна на поравно лице кое има дозвола за 
постапување со неопасен отпад. Ито и ПЕТ амбалажата ќе се селектира и 
предава на правно лице за преземање на таков вид на отпад. 
Со искористените батерии се постапува согласно барањата на Закон за 
батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Сл.весник на 
РМ бр.140/10; 47/11; 148/11), односно се селектираат во посебни означени 
кутии и ќе се предаваат на правно лице со дозвола за ваков вид на отпад. 
 
Во случај да се појави отпад од оштетена електрична или електронска 
опрема или опрема која не е во функција, со истата треба да се постапува 
согласно барањата на Законот за управување со електрична и 
електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема  
(Сл.весник на РМ бр.6/12). 
 
Инертен  и градежен отпад 
 

Целиот инертен отпад кој се создава на локацијата  се трабспортира 
до најблиската депонија-јаловиште. Јаловината (17 05 04) е природен 
материјал, каков што бил во земјата и на него не се употребувани никакви 
хемиски средства, таа е отпорна и не подлежи на никакви значителни 
физички, хемиски или биолошки трансформации, не се раствора, не 
согорува и не реагира на друг физички или хемиски начин, не се 
биоразградува, неговиот исцедок не влијае на друга материја со која што 
доаѓа во допир, на начин на кој може да се загрози животната средина, 
животот и здравјето на луѓето, со еден збор, јаловината е отпадна инертна 
материја. 

 
Анализа на просторот за одлагање на јаловина 
 
 Одлагањето на јаловината од копот се врши на надворешните 
одлагалишта околу наоѓалиштето на границата на локацијата, согласно 
рударскиот прокт. Одлгалиштето е формирано уште при отворањето на 
пoвршинскиот коп и на оваа локација е одложена целокупната јаловина од 
откривката и кршениот камен од експлоатацијата на етажите Е– 916, E – 908 
и E – 900. Одлагалиштата се поврзани со транспортни патишта до секоја 
етажа, Во натамошниот развој на копот потребно е транспортните патишта 
да се изведуваат согласно проектираните решенија на Главниот рударски 
проект. 
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 Потребен простор за одлагање 
 
 
 Проектираниот простор за одлагање на кршениот камен и откривката 
изнесува околу  1.200.000 m3, за што простор за одлагање во границите на 
концесијата има доволно. 
 
Технологија на одлагање на јаловината  
 
 Транспортот на јаловина (кршен камен и откривка) од копот до 
одлагалиштето се врши со дампери. Одлагањето на јаловината е периферно 
во непосредна близина  на горниот раб на етажата. Еден дел од јаловината 
паѓа по косината на одлагалиштето, а останатиот дел со помош на товарна 
лопата се дозира на косината на одлагалиштето. 
За сигурна работа на камионите паралелно со работ на косината се 
изработува заштитна брана  од јаловина со висина од 0,5 m и висина од 1 – 2 
m. Дозирањето на материјалот треба да се врши редовно заради несметано 
кипање на дамперите. Натамошниот развој на одлагалиштето треба да биде 
согласно следните критериуми: 
- се обележува границата на концесијата на тој дел на теренот 
- на теренот се нананесуваат  проектираните контури на одлагалиштетото  
- одлагањето да се врши согласно проектираните етажи  
 
 
Отпад од механичко сервисирање на возилата 
 

 отпадни масла 
 
Отпадните масла преку посебен систем се транспортираат од возилото до 
садови за складирање на отпадните течности. Со овој систем е спречено 
истекување на масло при сервисирањето на возилата. 
Садовите за складирање на отпадните масла се до нивно превземање од 
овластена компанија за постапување со отпадни масла, се чуваат на 
собирно место  за отпадни масла согласно барањата на Правилникот за 
постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, 
складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на 
водење евиденција и доставување на податоци (Сл.весник на РМ 
бр.156/07), со што се овозможува потполна заштита на здравјето и 
животот на луѓето и животната средина. 
Собирното место е означено на обезбедена површина од евентуално 
истекување. Садовите се означени со видот на маслата, волумен на 
садот, име на правното лице. 
 
Нивото на течноста во садовите за складирање се следи со што се 
спречува преполнување на садот и истекување. При дадена сигнализација 
за нивото на течноста во садот, системот за трансмисија на течностите се 
префрла на друг празен сад за складирање на течностите. 
Во табелата бр 4, ваквиот вид на отпад согласно Листата за видови отпад 
(Сл.весник на РМ бр. 100/05) е е даден под шифрата 13 02 08* Отпадни 
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моторни масла (други моторни и трансмисиони масла и масла за 
подмачкување. 
Отпадните масла ги превзема правно лице кое има Дозвола од 
Министерството за животна средина и просторно планирање за 
преработка, третмани и складирање на отпадни масла (договор во прилог).  
За локацијата за собирање на отпадно масло е предвидена дополнителна 
активност во Програмата за управување со отпад, односно доуредување 
на локацијта , поставување на настрешница за заштита од атмосферски 
влијанија и обебзедеување на собираен канал во случај н евентулани 
истекувања. 
 
 делови од возила (механизиација)  кои се сметаат за корисен отпад 

 
Заменатите делови од возилата кои се сметаат за корисен отпад т.е може 
да се продаде како секундарна суровина (обоени метали  16 01 18 или 
необоени метали 16 01 17) се собираат во посебно обележана корпа.  
 
 батерии и акумулатори 

 
Батериите и акумулаторите кои не се за употреба се собираат на 
определено место на локацијата на површинскиот коп, на одредена 
локција, обележано место за скалдирање на отпадни акумулатори се до 
нивно преземање од стана на правно лице кое има дозвола за 
собирање/постапување со електричен и електронски отпад (батерии и 
акумулатори, договор во прилог).  
 
 замастени крпи и други замастени делови кои се сметаат за отпад 

 
Овој вид на отпад се депонира во посебна корпа за отпад заедно со 
пластичната амбалажа од моторно масло, амбалажата од адитиви и други 
отпадни материјали. До правното лице со дозвола за постапување со 
отпадни масла се доставува Барање за одредување на термин за 
подигнување на овој вид на отпад согласно Договорот даден во прилог. 
При превземањето на отпадот се пополнува Идентификационе и 
Транспортен формулар на отпад. 
 
 отпадни гуми 

 
Искористените гуми се складираат на локацијата на површинскиот коп се 
до нивно преземање од страна на добавувачите на гуми. Во кругот на 
површинскиот коп има искористени гуми кои најчесто се пренаменуваат за 
декоративно уредување на локацијата и обебздување на просторот. Се 
додоека не се предадат на правно лице за постапување со ваков вид на 
отпад, овој вид на отпад ќе се складира на локацијата на посебно 
обележан простор за таа намена.  
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Мерки за постапување со отпадот 
 
 - за соодветно постапување со комуналниот отпад, хартијата и пет 
амбалажата поствени се канти со различни бои за собирање на фракции 
од отпадот 
- Специјални садови за собирање на евентуални истекувања на масла од 
возилата, со примена на апсорбенти кои ќе го намалат влијанието врз 
медиумите на животната средина 
 
-селекција на опасен отпад,  складирани на места кои ќе бидат обезбедени 
од кражби  
 
 
Опасен отпад 
 
Сите фракции на опасен отпад, евентуално создадени на локацијата во 
текот на работа, се собираат и привремено складираат посебно. По 
завршување на оваа фаза, со овие фракции ќе се постапи согласно 
Законот за управување на отпад при што ќе бидат дислоцирани на 
локациите одредени за ваков тип отпад во рамките на инсталацијата или 
директно ќе бидат предадени на лиценцирани даватели на услуги.  
Постапувањето со опасниот отпад ги следи насоките дадени во законските 
и подазаконските акти. 
Во табелата се дадени видовите на отпад кои ќе се создадат при вршење 
на ископ на минерална суровина- меремер.  

 
 

Ref. br Vid 
naotpad/materijal 

Broj od 
Evropski

ot 
katalog 
na otpad 

Koli~ina Prerabotka/ 
odlo`uvawe  

 

Metod i lokacija 
na odlo`uvawe 

Ref. br Vid 
naotpad/materijal 

Broj od 
Evropski

ot 
katalog 
na otpad 

Koli~ina Prerabotk
a/ 

odlo`uvaw
e  
 

Metod i 
lokacija na 
odlo`uvawe 

 

   Koli~ina po 
mesec toni 

Godi{na 
koli~ina 

toni 

  

цврст отпад 

1 јаловина 17 05 04 
2.000 m

3
 24.000m

3
 

времено 
одлагање 

Транспрт на 
одлагалиште 

2 Iskoristeni gumi 16 01 03  3-4пар. Времено 

одлагање 
Договор со Отпад 

Дине дооел Велес 

 

3 Istro{eni metalni 
delovi od 
mehanizacija 
i oprema 

16 01 99 / 100 kg времено 

одлагање 

Договор со 

ДООЕЛ Даскало 

Мало Коњари 

 

4 Otpad od pakuvawa 
filter za maslo 

16 01 07* 1 kg 12 kg Времено 

одлагање 
Се отстрануваод 

ФПМ Минол 

ДООЕЛ Штип 
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Договор бр (0307-

85/15.)  

       

5 
Комунален отпад 20 03 01 0,5-1 м

3
 12м

3
 

Времено 

одлагање 

Договор со ЈКП 

Комуналец  

Прилеп 

течен отпад 

1 Otpadni masla 
i masti 

13 02 07* 

/ 600 l 

времено 

одлагањево 

садови на 

бетонско тло 

Се отстранува од 

ФПМ Минол 

ДООЕЛ Штип  

2 Чистење на санитарни 

тоалети 

 
/ 10м

3
 

 Договор со ЈКП 

Комуналец  

Прилеп 

 
Табела бр.5.1 Видови на отпад што се создаваат во површински коп за мермер  
Лазароски УНИМАРБЛЕ Прилеп, локалитет Беловодица 

 
За правилно и рационално управување со отпадот во површинскиот 

коп за мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ ќе изготви и достви Програма за 
управување со отпад до надлежниот орган,  во која се дадени локациите на 
кои се одлагаат наведените типови на отпад. Со оглед на тоа што 
Програмата за управување со отпад се изработува за временски период од 
3 години ќе биде изработена нова Програма за управување со отпад. Во 
Прилог на Барањето се дадени Доворовите за постапување со отпад. 
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ПРИЛОГ V 
 
1. Договор за чистење на септичка јама со ЈКП Комуналец Прилеп 
 
2. Договор за подигање на комунален отпад со ЈКП Комуналец Прилеп 
 
3. Договпр за откуп на отпадни материјали (секундарни суровина) Даскало 
дооел Прилеп  
 
4. Договор за преземање на отпадни масла со МИНОЛ  
 
5. Договор за купопродажба на отпадни гуми со Отпад Дине дооел Велес 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 74 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 75 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 76 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 77 

 
 
 

 
 



 

 78 

 
 
 



 

 79 

 
 
 



 

 80 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 81 

 
 

 



 

 82 

VI EMISII VO ATMOSFERATA 
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во 
атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии. 
Опишете ги сите извори на  фугативна  емисија, како на пр. 
Скалдирање на отворено. 
Операторот е потребно да посвети особено внимание на оние извори 
на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот 
на Упатството 
 

Samo za kotli so mo}nost pove}e od 250 kW, malite kotli se isklu~eni. 

Kapacitet na kotelot                 

Proizvodstvo na parea: 

Termalen vlez: 

 

kg/~as 

MW 

Gorivo za kotelot                                        

Tip: jaglen/nafta/LPG)/gas/biomasa itn. 

Maksimalen kapacitet na sogoruvawe 

Sodr`ina na sulfur: 

 

 

kg/~as 

% 

NOx  mg/Nm3 

pri (0oC 3% O2(Te~nost ili gas), 6% 
O2(Cvrsto gorivo) 

Maskimalen volumen na emisija m3/~as 

Temperatura oC(min)     oC(maх) 

Periodi na rabota   ~as/den                Denovi/godi{no 

Tabela 6.1 
 
Za drugi golemi izvori na emisii vo proizvodstvoto: 
  
Normalnite uslovi za temperatura i pritisok se: 0oC, 101.3 kPa 

  

Фугативни емисии 

 Имајќи ја во предвид технологијата за добивање на архитектонски 
градежен камен од локалитетот Лазароски УНИМАРБЛЕ, како можни 
извори  на загадување на воздухот се: прашината која се појавува за 
време на дупчењето, минирање и малата количина на прашина која се 
појавува при работата на дијамантните жични пили. Ако се земе во 
предвид дека технологијата на сечење користи одредена количина на вода 
количината на создадената прашина е значително намалена. 

Izvor na emisija Detali za emisijata Namaluvawe na 
zagaduvaweto 

Referenca/br. na 
oxak 

Visina na 
oxak 

[m] 

Supstancija/
materijal 

Masen 
protok 

[mg/Nm
3
] 

Protok na 
vozduh 

[ Nm
3
/h ] 

Tip na 
filter/ciklon/

skruber 
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 Отпадните гасови кои се ослободуваат при иницирањето на 
експлозивот се занемарливи. 
 

Отпадните гасови кои се ослободуваат при работа на дизел 
опремата, ако се има во предвид количината на опремата која се ангажира 
при експлоатација слободно може да се каже дека станува збор за  многу 
мала емисија во животната средина. 

 
 При постапката на сечење на карпестиот масив во блокови со 
помош на дијамантски жични пили и ланчести секачи се создава прашина. 
Прашина се појавува и во моментот кога ќе се исушат работните 
површини. Во тој случај технолошката вода која се употребува за време на 
работните процеси се користи и за навлажнување на работната површина, 
така што во непосредна близина на работилиштата нема поголема 
количина на прашина. Исто така треба да се напомене дека се работи за 
камена прашина која не е агресивна ниту механички ниту хемиски како за 
животната средина така и за  човекот. Камената прашина кога е изложена 
на атмосферски влијанија не е хемиски загадувач. 
 Загадување со прашина на животната средина при превоз на 
архитектонскиот градежен камен нема бидејќи се работи за транспорт на 
големи блокови, а не на иситнет материјал. 
  
 Најголем извор на прашина се одлагалиштата на јаловиот 
материјал поради нехомогеноста на одложениот матерјал и големите 
стрмни површини. Но според карактеристиките на материјалот како и 
применетата технологија при експлоатацијата најголем дел од 
емититраните честички се со големи димензии без можност да преминат 
во аеросоли. 
  
 Прашина се создава и при движење на механизацијата по 
пристпаните патеки во рудникот, но количината на истата се намалува со 
редовно прскање на патеките со вода. 
 
На пристапните патишта и во рамките локацијата каде  се изведуваат 
работните активности има движење на различен вид на возила, градежна 
механизација и работна сила. 
 
Во оваа фаза може да се издвојат два вида на извори на емисија во 
воздух. Издувните системи на градежната механизација и возилата за 
транспорт претставуваат мобилни извори на емисија на аеро-полутанти. 
Во групата на полутанти од овој тип влегуваат NОx, SО2, CО, итн. 
Интензитетот на овие влијанија е временски ограничен (се работи само во 
една смена)  и е во релација со нивото на стандардите за горива кои се во 
употреба во Р. Македонија, т.е. граничната вредност за содржината на 
сулфур, олово, бензен, итн. Нивото на емисија зависи и од начинот на 
одржување на возилата. 
 
Количините на емитирани аеро-полутанти од транспортот како извор 
зависи од фреквенцијата на сообраќајот, видот и староста на возилата и 
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атмосферските услови. Количината на емитирана фугитивна прашина 
зависи исто така од сообраќајот, односно фреквенцијата на движењето на 
возилата по неасфалтирани патишта, како и од времето во кое ќе се 
изведуваат активностите и атмосферските услови, од што зависи 
влажноста на почвата и можноста за формирање на прашина. Овие 
влијанијата не се очекува да имаат значително влијание врз животната 
средина и здравјето на луѓето, со оглед на ограничениот карактер на 
траење, оддалеченост од најблиските населени места и доминантите 
ветрови на локацијата според ружата на ветрови. 
 
Стакленичките гасови ќе бидат минимизирани  со користењето на 
ефикасни технологии со континуирна нанбавка на машини кои го 
модернизираат производството, како и техничко одржување на возилата и 
опремата за работа. Со цел да се редуцира негативен аспект во воздухот 
од употреба на застарена мехнизација која е можен извор на загадување, 
нема да биде дозволено употреба на градежна механизација и 
транспортни возила со дефекти, мора да се одржуваат во добра состојба. 
За да се намалат емисиите во воздухот од  возилата воведено е  дневна 
проверка на возилата со мотори на внатрешно согорување и опремата која 
се користи на локацијата каде се врши реконструкцијата. 
За емисиите на прашина кои се создаваат за време на работата ќе се води 
сметка истите да се минимизираат. Материјалите кои генерираат прашина 
ќе бидат транспортирани во најблиските контејнери или покриени камиони, 
складирани и отстранети во најблиското место кое ќе биде одредено за 
таа намена, заштитено од ветер, соодветно влажно за да се спречат 
емисиите во воздух. 
 
Забрането е горење на отпадот, посебно користење како суровина за 
загревеање на работниците.  
 

Влијанијата од емисиите во воздухот може да се оценат како локални, 

негативни и незначителни, а во однос на времетраењето од изведбата на 

тековните активности. 
 
Мерки за намалување на загадувањето  
 
Мерките за намалување на потенцијалните влијанија од емисиите на 
прашина во воздухот во опертовната фаза на површинксиот коп  
вклучуваат постапки на добра работна пракса: 
 

- Распрскување со вода на површините каде има активни земјени 
работи и насипан материјал, како и земјените патишта, со цел да се 
редуцира емисија на прашина 

- Запирање со работа и користење на водена завеса доколку се 
регистрира интензивна фугитивна емисија на прашина, или 
намалување на обемот на тековните активности со цел да утврди 
причината за емисијата и да се превзема мерки за нејзино 
елиминирање 
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- Редуцирање на сообраќај и ограничување на брзината на возилата 
при движење низ неасфалтирани патеки 

 

Cvrsti PM 10 ^esti~ki 
 

Referentni 
to~ki: 

Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Cvrsti PM10 
~esti~ki 

µg/m3 

ГВЕ 

µg/m3
  

 (5N, 5E)   

Granici na 
lokacijata 

   

Lokacija 1: 
MM1 Север на 

влез на локација 

41o 19’ 23.01” N 
21o 42’ 42.16” E 

10,2 50 

Lokacija 2:  
MM2 Северо запад 
на граница на 
локација на 
површински коп 

41o 19’ 19.62” N 
21o 42’ 36.56” E 

14,7 50 

Lokacija 3: 
MM3 западна на 
граница на локација 
на површински коп 
и пат кон 
одлагалиште 

41o 19’ 13.83” N 
21o 42’ 43.52” E 

16,3 50 

Lokacija 4: ММ4 
Југо- Западно на 
граница на 
локација-пристапен 
пат со нов 
површински коп 
 

41o 19’ 10.87” N 
21o 42’ 50.43” E 

11,2 50 

Lokacija 5: ММ5 
Јужно на граница на 
локација 

41o 19’ 2.67” N 
21o 44’ 59.42” E 

5,3 50 
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ПРИЛОГ VI 

 

 
1. Извештај од мерење на прашина во животна средина 
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VII EMISII VO POVR[INSKI VODI I KANALIZACIJA 
 
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се 
емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на 
упатството. 
 
Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите 
емисии, согласно Табелите III до VIII од уредбата за класификација на 
водите.Треба да се вклучат сите истекувања на површинските води, 

заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води. 
 

 VII.1 Можни влијанија врз површинските води 
 
На површинскиот коп на локалитетот Беловодица нема дирекно 
испуштање на отпадни технолошки води во површинските води и 
канализација и табелите остануваат непополнети.  Не се очекува 
загадување на подземните води последица на рударско-експлоатациските 
работи. Доколку правилно се постапува со помошните материјали на 
локацијата, нема штетни материјали што би можеле да ја загадат околната 
средина. 

 
 
Извори на емисија  
Со вршење на дејноста на Лазароски УНИМАРБЛЕ  на површинскиот коп   
отпадните води од овој објект ги сочинуваат: 

 комунални отпадни води: 
 

- отпадната техничка вода од одржување хигиена на  вработени; 
 

 атмосферска отпадна вода  
 
Комуналната отпадна вода ја сочинува отпадната вода од  одржување 
на хигиена на вработени )се работи за многу мал број на вработени-6 
вработени) кои користат техничка вода од цистернта со која се обебзедува 
техникат вода за локацијата. За потребите на вработени се користи 
преносен тоалет кој редовно се празни од страна на правно лице за 
одржување на ваков вид на тоалети.  Водата од чистењето на подовите на 
административниот објект за вработените во стабилен режим на работа не 
содржат токсични материи и спаѓаат во категоријата на комунални отпадни 
води.  
 
Количина на отпадни води 
 
Количината на отпадна вода варира во зависност од бројот на вработени и 
потрошувачката на вода, но во глобала количеството на отпадна вода е 
приближно исто со потрошеното количество на вода. Согласно 
литературата, коефициентот на однос на влез и излез на вода од една 
инсталација е 0,8-1*. Во просек, влезната количина на  вода е даден во 
табелата подолу 
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Просечна годишна 
потрошувачка на 
санитарна вода (m3) 

Просечно количество 
на отпадни води (m3) 

Реципиент 

макимално 25 20-25 Нема 

 
Податоците за коефициентот се земени од книгата на Проф.д-р Живко 
Божиновски, Водоснабдување и одведување на отпадни води. 
 
 
Атмосферската отпадна вода од кровните површини на 
објектите и локацијата на површинскиот коп  не е загадена и се 
одведува слободно во  околното зеленило и околните површини. 

 
 Генерално земено влијанието на рударските активности за 
експлоатација на архитектонски градежен камен, врз површинските води се 
изразува низ следните појави: 

- Промена на нивниот природен режим 
- Зголемување или намалување на протекот на вода 
- Промена на струјните патеки  
- Промена на квалитетот на водите односно физичко и хемиско 

загадување на водотеците 
Во такви случаи при одвојување на зоната на активностите заради 

обезбедување на стабилност на работната средина се врши свртување –
девијација на површинските водотеци (постојани или повремени) надвор 
од зоната на експлоатација 

Влијанието на таквите операции на преместување на водотеците  
врз живиот свет (растителен и животински) е дирекно и обично резултира 
со поголеми промени – оштетувања на водниот екосистем. 

 Во процесот на откопување на минералните суровини, по пат на 
површинска експлоатација, доаѓа до создавање на големи отворени 

површини  и експозиција на некои лесно реактивни минерали. 
Дополнително свежите отворени површини се подложни на ерозија 

како резултат на што доаѓа до значително зголемување на концентрацијата 
на цврстите честички како седименти во рударските води. 

Архитектонскиот градежен камен  кој се експлоатира ретко содржи 
минерали кои би можеле да доведат до поголемо загадување и 
нарушување на квалитетот на водата, па од аспект на хемиско загадување 
на водите експлоатацијата на архитектонски градежен камен  е практично 
занемарлива. 

Хемискиот состав на минералите генерално е таков што не постои 
можност за појава на киселост или друга хемиска контаминација на 
рудничките води. 

Постои можност за механичко загадување на водите заради 
зголемената концентрација на седименти во водите. Тоа може да влијае 
врз карактерот на струењето на водотекот во помирните делови на 
течението каде може да се формираат вештачки брани кои при поголеми 
протеци се потенцијални места за излевање. 

Потенцијална опасност може да претставува испуштањето на 
одредени хемикалии и супстанции од опремата (возилата и машините ), 
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како што се горивата, моторните масла, антифриз и слично. Но поради 
добрата едуцираност на вработените можноста од вакво загадување е 
сведена на минимум.  

 
VII.2 Рециклирање на атмосферската вода  
 

Атмосферските води кои ќе паднат во сливното подрачје на 
површинскиот коп еден дел испаруваат, еден дел истекува, а поголемиот 
дирекно се инфиилтрира во мермерната маса поради големата 
распуканост  на површинските делови од масивот. Формираните откопни 
работилишта, особено најдлабоките етажи се главните реципиенти во кои 
се излачува дел од атмосферската вода која паѓа на откопните полиња- 
работилишта, како и водата која се инфилтрира  во мермерната маса и 
другите подземни води кои излегуваат на површина како резултат на 
експлоатационите работи.  

При експлоатација на мермерните маси како најголеми потрошувачи 
на вода се дијамантските жични пили. Вкупната потрошувачка на 
индустриската вода изнесува околу 10.000 m3/г. 

Во конкретните услови снабдувањето на површинскиот коп 
состојбата со снабдување со индустриска вода е доста комлексна. Во 
границата на концесијата нема појава на извори, така што рециркулацијата 
на индустриската вода е неопходен процес. 

Поради тоа снабдувањето со индустриска вода во површинскиот коп 
за потребите на технолошкиот процес е обезбедено по пат на собирање на 
атмосферските води на ова сливно подрачје во помошни водособирници 
во околината на копот и главен водособирник во најниската  точка од копот. 
Атмосферските води кои ќе паднат на сливното подрачје на површинскиот 
коп и на самата фигура на копот се од витално значење за работењето на 
копот и треба што  е можно повеќе да се соберат во водособирникот. 

Многу мала количина од отпадните води од водособирниците по 
природен пат понираат во земјата и гравитациски се одводнуваат. Нема 
дирекно испуштање и истекување во површинските водотеци. 

 
Во случај на зголемен водоство во собирникот (во случај на 

зголемени врнежи од дожд и топење на снег), водата од водособирникот се 
испумпува и преку таложници се одведува во едно од двете водени 
акумулации или во договор со населението од с.Беловодица се доставува 
за наводнување на околните земјоделски површини. На локацијата на 
површинскиот коп за мермер с.Беловодица има два таложника со 
димензии 5-2-1,5m, со капацитет од околу 15 m3, поделен на повеќе комори, 
каде водата прелива од една комора во друга  и во одредено време 
цврстите честици се исталожуваат на дното на таложникот. На излез од 
таложниот водата се насочува кон еден од двата канала покрај локалниот 
пат кој води до површинскиот коп, а истите завршуваат во едно од двете 
водени акумулации покрај с. Беловодица, во зависност од потребата.  

 
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. Затоа табелата која се однесува 
на емисија во површински води е непополнета и празна. 
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Од површинскиот коп нема директно испуштање на отпадни води во 
реки и езера поради што табелата е непотполнета и празна. 

Рударските активности на површинскиот коп Беловодица не 
предизвикуваат хемиски и механички згадувања во површинските води кои 
гравитираат во зоната на копот, како и на водите во поширокото подрачје. 

   
  
 
Popolnete ja slednata tabela: 

 
 
 
Sledenite tabeli treba da se popolnat vo slu~aj na direktno ispu{tawe vo 
reki i ezera. 
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : 
_______________ 
 

                                                 
1
 Согласно Националниот координатен систем 

Paramet
ar 

Pred tretirawe Posle tretirawe 

Ime na 
supstanc

ija 

 Maks.  
Prosek   
na ~as 

[mg/l] 

Maks. 
Dneven 
prosek 

[mg/l] 

kg/den kg/god. Maks. 
prosek na 

~as [mg/l] 

Maks. 
Dneven 
prosek 

[mg/l] 

Vkupno 

 

 

kg/den  

Vkupno 

 

 

kg/god. 

Identitet na 
recipientot 

 [6N;6E]
1
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To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem:  
 
 
 
___________________ 
 Parametar Rezultati  

(mg/l) 
Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/ 
tehnika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum   

Nikel Ni       

Kalium  K       

Natrium Na       

Sulfat SO4       

Cink Zn       

Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

      

Vkupen organski jaglerod TOC       

Vkupen oksidiran azot TON       

Nitriti NO2       

Nitrati NO3       

Fekalni koliformni bakterii 
vo rastvor ( /100ml) 

      

Vkupno bakterii vo rastvor  
( /100ml) 

      

Fosfati PO4       

       

 
 
 
 
 
 
 

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/tehnika 
na analiza 

 Datum Datum Datum Datum   

pH       

Temperatura       

Elektri~na provodlivost        

Amoniumski azot NH4-N       

Hemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

      

Biohemiska potro{uva~ka na 
kislorod 

      

Rastvoren kislorod O2(r-r)       

Kalcium Ca       

Kadmium Cd       

Hrom Cr       

Hlor Cl       

Bakar Cu       

@elezo Fe       

Olovo Pb       

Magnezium Mg       

Mangan Mn       

@iva Hg       
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VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 
 
Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезоот на 
загадувачки материи во подемните води и на површината на почвата. 
 
Потребо е да се приложат податци за познатото загадување на почвата 
и подземните води, за историското или моменталното загадување на 
самата локација или подземно загадување. 
 
 Влијанието на откопувањето на архитектонски градежен камен при 
површинска експлоатација врз почвата генерално се одразува на завземање 
на земјоделско земјиште, промена на педолошкиот и геолошкиот состав и 
промена на микрорељефот и орографијата на теренот. 
 Во смисол на завземање на земјоделските површини во главно 
површинските копови се лоцирани на ридести или карпести предели каде 
површинскиот покривач е со слаб квалитет и земјиштето нема висока 
производствена вредност. 

Површинскиот коп зафаќа површина од P= 0,846250 km2 и 
површините зафатени со експлоатација се ридести, покриени со ниско 
бонитетна црвеница. 

Локалитетот и неговата поблиска околина е изградена од 
мермеризирани варовници кои претставуваат хидролошки конектори- 
спроводници со пукотински карстен тип на порозност.  

За добивање на архитектонски градежен камен по пат на 
површинска експлоатација најпрвин се отстранува површинскиот покривач 
кој го покрива материјалот за експлоатација. 

Дебелината на тој слој кај архитектонскиот градежен камен е 
релативно мала и ретко надминува од 5 до 10m. Сепак со ваквото 
прекопување на земјиштето доаѓа до промена на неговата морфолошка 
структура и мешање на слоевите. При тоа солумот ќе биде уништен и 
покриен со материјалот од матичниот супстрат кој има многу слаба или 
никаква биотичка способност. 

Експлоатацијата на архитектонскиот градежен камен е една од 
активностите која влијае на рељефот, на растителниот и животинскиот 
свет и влијае на менувањето на пејсажниот ефект на средината.Значајно е 
да се напомене дека влијанието врз животната средина е поголемо во 
фазата на подготовка на експлоатационото поле отколку во фазата на 
експлоатација. Првобитните стабилни екосистеми се нарушуваат а на 
нивно место се формираат празни јами, стрмни оголени падини, тераси, 
помали или поголеми ридови кои се формирани од депонирање на 
јаловината и слично. По завршување на експлоатацијата земјиштето во 
експлоатационото поле е најчесто променето или премногу осиромашено и 
за истото постои можност да се озелени по пат на природна сукцесија. 

Процесот на самозазеленување може да биде премногу бавен  па 
наоѓалиштето може да биде оголено подолг временски период. Затоа 
операторот треба да го забрза овој процес на природна ремедијација со 
примена на технички и биолошки зафати со цел побрзо да се обнови 
биолошкиот и еколошкиот потенцијал на просторот. 
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Како резултат на експлоатацијата на локалитетот на површинскиот коп за 
мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ неминовно ќе дојде до промена на 
квалитетот на земјиштето пред се во морфолошка смисла. На копот не се 
откопува класична јаловина, толку депонираната јалова маса ќе се искористи 
за тампонирање на рудничките патишта и подоцна во процесот на 
рекултивација на нарушените простори. 
 
На локалитетот не се очекува загадување со нафта, отпадно моторно масло 
и слично, бидејќи управувањето со овие материјали се изведува во 
согласнот со прописите и упатствата.  Во програмата а подобрување се 
предвидува мерка за покривање на локацијата каде се чуваат маслата за 
употреба и употребените маса, со што ќе се спречи атмосферско влијание 
над истите. Предвидено е и обебзедување на посебен канал, заштитно 
корито околу локацијата каде се складираат маслата, отпадните маса и 
другите помошни средства, со цел да се спречи секое  несакано излевање. 
 
Посебно внимателно се управува со отпадните масла и истите се чуваат во 
метални буриња поставени на непропустлива подлога со што се избегнува 
загадувањето на почвата. Во програмата за подобрување се предвидени 
дополнителни мерки за уредување на просторот за складирање на маслата и 
отпадните масла кои се веќе употребени. 
 

 
Локација за складирање на масла, мазива и отпадни масла 

 

При движење на возилата и тешката механизација може да дојде до 
збивање на почвата при што може да дојде до нарушување на природниот 
квалитет и намалување на плодноста на истата. 

За време на работа, можно е да дојде до инцидентно испуштање на масло 
од механизацијата која ќе се користи за изведба на тековните активности и 
до загадување на почвата. Во тој случај потребно е да се ископа и 
отстрани загадената почва и со неа да се постапува како со опасен отпад. 
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Општи мерки кои треба да се презема за намалување на влијанието 
од тековните работни активности врз почвите се следни: 
 

o Строга заштита на сите зони, надвор од најтесната зона на 
површинскиот коп, така што да се избегне искористувањето на 
дополнители површини за времено и трајно искористување 
(складирање на градежен материјал, паркирање на механизација 
или работилници за поправка на возила). 

o Редовна контрола на машинскиот парк со цел да се редуцира до 
максимум заканата од истекување на опсни хемиски супстанци во 
почвата 

o Чување и манипулација на маслата мора да биде строго 
контролиран процес кој подразбира преземање на мерки за 
превенција од контаминација на почвата. Полнењето на машините и 
агрегатите со гориво не смее да биде поблиску од 50 м од 
водотеците, каналите или бунарите за пиење вода. 

o потребно е да се забрани пробивање на пристапните патишта до 
одделни делови кои се надвор од планираните со техничката 
документација 

o машините треба да се паркираат на соодветно предвидени и 
уредени места, кои ги поседуваат потребните предуслови за 
заштита на почвите од контаминација со горива и деривати 

o Во случај на контаминација на почвата со инцидентно истурање на 
гориво или некој дериват, потребно е загадениот слој почва да се 
отстрани и да се осложи на соодветна локација 

o соодветно управување со создадениот комунанлен отпад 
o чистењето на опремата и возилата да се врши само на специјално 

одредени места кои се дизајнирани така да се избегне 
контаминацијата на почвата и подземните води 

o Редовно чистење на тоалетите од страна на правно лице со 
дозвола за преземање за вршење на таков вид на услуга 
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IX  ZEMJODELSKI I FARMERSKI AKTIVNOSTI 
 
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски 
намени, во следната табела треба да се опишат природата и 
квалитетот на супстанциајта ( земјоделски и неземјоделски отпад ) 
што треба да се расфрла на земјиште ( ефлуент, мил, пепел), како и 

предлпжените количества, периоди и начини на примена (пр. Цевн 
испуштање, резервоари). 
 
НЕ Е ПРИМЕНЛИВО 
 
 Во површинскиот коп за мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ не се вршат 
земјоделски активности и не се создава отпад од земјоделски активности 
или за земјоделски намени. Поради тоа долната табела остнаува 
непополнета. 
  
 

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

Korisna povr{ina (ha)  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata 
farma  

(m3/ha) 

 

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 

rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 

Volumen {to treba da se aplicira 

(m3/ha) 

 

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  
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X BU^AVA, VIBRACII I NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE 

 
Листа на извори ( вентилација, компресори, пумпи, опрема ) нивна 
местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), 
периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено ). 
 
X.1. Бучава  
 
 Основните извори на бучава во површинскиот коп за мермер се 
машините и опремата :  
 
- машините за дупчење (дупчачки  перфоратор, дупчачки чекан, компресор),  
- машините за сечење (дијамантска жична пила)  
- машините за товарање на јалов материјал (багер, товарните лопати) 
- машините за транспорт на јалов материјал (дампери) 
- машините за транспорт на блокови – камиони 
 
 Во зависност од активностите кои се реализираат во одреден 
временски период на инсталацијата, сите овие машини кои се извор на 
бучава се лоцирани на различни места во инсталацијата и се пренесуваат по 
работилиштата и етажите каде што се врши експлоатација. 
 
 Од аспект на интензитет на бучава, најголема бучава се појавува при 
минирањето. При експлоатацијата на мермер на површинскиот коп 
Лазароски УНИМАРБЛЕ  нема масовни минирања и затоа нема штетни 
ефекти од оваа технолошка операција. Во тековната година немало 
минирање, таа операција може да биде изведена само при правење на 
нова откривка. 
 
Помал интензитет на бучава се појавува при работата на хидрауличните 
чекани. Потоа доаѓат постројката булдожер, товарните средства и 
камионите. 
 Од аспект на штетноста предизвикана од бучавата најмал ефект има 
бучавата предизвикана од минирањето бидејќи се создава релативно голема 
бучава која е краткотрајна и многу ретка. Хидрауличните чекани и дупчалките 
емитираат голема бучава но поретко. Сепак трба да се нагласи дека 
Лазароски УНИМАРБЕ развива технологија на експлоатација на минерална 
суровина со минимално користење на минирање. 
 
 Најголеми емитери на штетна бучава се товарните средства и 
камионите кои имаат мала бучава но со непрекината работа и ефектот е 
подолготраен.  
 
 Воведувањето на технологијата на употреба  на дијамантски жични 
пили допринесува за намалување на штетна бучава и појава на помала 
сеизмичка активност која се продуцира при иницирањето на помали и 
поголеми количини на експлозив.  
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Согласно Правилникот за граничните вредности на бучава во животна 
средина (Сл.в. на РМ бр.147/2008г) површинскиот коп за мермер Лазароски 
УНИМАРБЛЕ спаѓа во реони на интензивна индустриска активност и 
максимално дозволеното ниво на бучава во текот на денот, на вечер и ноќта 
изнесува 70 db. 
 
Главни извори на бучава на површинскиот коп Лазароски УНИМАРБЛЕ на 
локалитетот Беловодица произлегуваат од работата на дупчалката, 
товарната лопата, булдожерот, камионите.  

 
Вознемироеност од бучава се дефинира преку степеност на 
вознемиреност на наслелениоето од бучава определена со мерење. 
Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната 
средина се утврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на 
бучава (Сл.весник на РМ бр.147/08). 
  
Според степенот за заштита од бучава граничните фредности за 
основните индикатори за бучавата во животна средина, предизвикана од 
различни извори, не треба да бидат повисоки од: 
 

Подрачје дефинирано 
според степенот степенот на 
заштита од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB 

Lд Lв Lн 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 

 
Lд -период од 07,00-19,00 часот 
Lв -период од 19,00-23,00 часот 
Lн- период од 23,00-07,00 часот 
 

Очекувани влијанија од бучава се од превозни средства, односно од 

движењето на камионите и работењето на  механизацијата. 

Бучавата од активностите на површинскиот коп ќе биде просторно и 
временски ограничена (активностите се одвиваат преку ден, во една 
смена). Главни извори на штетна бучава, вклучувајќи транспорт и 
инсталирање на опрема, се градежната механизација и опремата за 
сечење. Најголемото ниво на овој вид на бучава достигнува до 80 - 90 dB 
(А). 

Според достапна литература, во табелата се наведени машините кои 

најчесто се користат со бучава на 15 м оддалеченост од изворот: 
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Извор на 
емисија 

референца/бр 

Извор/уред Опрема  
Референца 
бр. 

Интензитет на 
бучава 

dB на означена 
одалеченост 

Периоди на емисија 
(број на часови 

претпладне/попладне) 

     

1 
 

Утоварна лопата  71 dB 8h 

2 
 

Багер  71 dB 8h 

3 Дампер  70 dB 8h 

4 Булдожер  75 dB 8h 

5 Кипер  70 dB 8h 

 
6 

Дробилична 
постројка 

 74 dB 8h 

 

Бучавата од механизацијата ќе зависи од видот на возилата (односно 

нивната можност за оптоварување) и нивната амортизација. 

Механизацијата ќе подлежи на редовен сервис и редовна проверка од 

овластено претпријатие. 

Применувани мерки за намалување на влијанието на бучава се: 

 Почитување на времето предвидено за работа согласно планот 

 Користење на опрема која создава помалку бучава 

 

Вибрации се очекуваат од опремата за работа 

Работите ќе се изведуваат надвор од наслени места, без сензитивни 

рецептори. Дополнително бучавата, е непријатнпост од времена 

(краткотрајна) природа, па  влијанијата не се значителни. Влијанијата на 

растојани од 400 м се во граничите под 60 dBA во активниот период. 

Работните активности нема да се одвиваат за време на вечерниот и 

ноќниот период, со што ќе се намалат влијанијата врз животински свет. 

 

 
X.2. Вибрации 
  

При процесот на минирање може да дојде до појава на вибрации кои се со 
мал интензитет или не влијаат на животната средина. Минирањето се прави 
на површинскиот слој при што се упортебува  слабо експлозивно полнење за 
да не дојде до распукување на внатрешните мермерни слоеви и нивно 
оштетување. Со оглед дека во непосредна близина не постои населено 
место, вибрациите ќе имаат ефекти само врз вработените. 
  Измереното ниво на бучава во површинскиот коп за мермер  е дадено 
во Прилог бр.9  на барањето и измерените вредности на нивото на бучава се 
презентирани во табелата подолу. 
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Референтни 
точки: 

Национален 
координатен 

систем 

Нивоа на звучен притисок 
(dB) 

 (5N, 5Е) Л(А)eq Л(А)10 Л(А)90 

Граници на 
локацијата 

    

Локација 1: Север 
на влез на локација  

41o 19’ 23.01” N 
21o 42’ 42.16” E 

 
57,3 

  

Локација 2: Северо 
запад на граница на 
локација на 
површински коп 

41o 19’ 19.62” N 
21o 42’ 36.56” E 

53,20   

Локација 3: 
западна на граница 
на локација на 
површински коп и 
пат кон 
одлагалиште 

41o 19’ 13.83” N 
21o 42’ 43.52” E 

49,6   

Локација 4: Југо- 
Западно на граница 
на локација-
пристапен пат со 
нов површински 
коп 

41o 19’ 10.87” N 
21o 42’ 50.43” E 

50,1   

Локација 5: Јужно 
на граница на 
локација 

41o 19’ 2.67” N 
21o 44’ 59.42” E 

53,8   

ОСЕТЛИВИ 
ЛОКАЦИИ 

    

Локација 5:     

 
Obele`ete gi referentnite to~ki na lokaciskata mapa i na 
opkru`uvaweto. 
 
Navedete gi izvorite na vibracii i na nejonizira~ko zra~ewe (toplina ili 
svetlina) 
 
X.3. Нејонизирачко зрачење 
  
 Нема извори на нејонизирачко зрачење ( светлина, топлина итн ) кои 
негативно би влијаеле врз животната средина и за нив сметаме дека не 
постојат.   
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ПРИЛОГ X 
 

1. Извештај од мерење на бучава во животна средина 
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XI  TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE 
PRIMEROCI 
 
 
Опишете го мониторингот и процесот на земање на примерци и 
предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.  
 
Popolnete ja slednata tabela: 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Metod na zemawe na 
primeroci 

Metod na 
analiza/tehnika 

 

бучава 
еднаш годишно Sound Level  Meter 

Class 1 
ISO1996-1:2003 
MKC ISO 1996 2:2010 

 
цврсти ПМ10 
честички 

еднаш годишно Casella Apex pro 
гравиметриска метода 

MKC EN 124:1214 
 

 

Табела 11.1 Мониторинг 
 
Точките на мониторинг на бучава  во животна средина се предвидени на 
граница на локација на концесијата кои ќе дадат најдобра слика за 
потенцијалното влијание врз животната средина.  
 
Предвидени се по мнимум 5 мерни точки на мониторинг, се во зависност 
од локацијата на копот и локациите за складирање на јаловина, бројот на 
точки може и да се зголеми по потреба. 

 
Предвидени мониторинг точки со координати 
 

Мерење на бучава во животна средина по мерни места 

ММ1 41o 19’ 23.01” N 
21o 42’ 42.16” E 

ММ2 41o 19’ 19.62” N 
21o 42’ 36.56” E 

ММ3 41o 19’ 13.83” N 
21o 42’ 43.52” E 

ММ4 41o 19’ 10.87” N 
21o 42’ 50.43” E 

ММ5 41o 19’ 2.67” N 
21o 44’ 59.42” E 
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XII  PROGRAMA ZA PODOBRUVAWE 
 
Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка 
дозвола приложуваат предлог –програма за подобрување на работата 
на инсталацијата и заштитата на животната средина  
 

На површинскиот коп за мермер „Вепрчани“ во Програма за 
подобрување предвидени се следните активности: 

 
1. Уредување на прсторот за складирање на масла и мазива  

 
2. Довод на електрична енергија 

 
3. Рекултивација на завземеното земјиште на површинскиот коп 

за мермер 

 
Табела 12.1 Уредување на простор за складирање на масла и мазива 
 

1. Опис       
Предвидено е уредување на просотор каде што ќе се складираат 

маслата и мазивата. 
Изградба на место со покривна конструкција, цементирана подлога и 

преградни зидови во кои би се складирале сите видови на масла и мазива кои 
ќе се користат на површинскиот коп за мермер Беловодица, како и заштита на 
животната средина од атмосферските влијанија врз истите и нивно можно 
истекување.  

2. Предвидена дата за почеток на реализација  Март 2019 година. 

3. Предвидена дата за завршување на реализација Декември 2019 година 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализација  
- Одредена емисија од изложеноста на атмосферски влијанија 

5. Вредност на емисиите по реализација на активоста 

- Нема да има емисија  

6. Влијание врз  ефикасноста      

7. Мониторинг Параметар Медиум Метода Зачестеност 

/ / / / 

8. Извештаи од мониторинг 

9. Вредност на инвестиција        120 000 ден. 
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Табела 12.2  Довод на електрична енергија 

1. Опис       
Набавка на сопствена трафостаница и спроведување на далновод до 
локацијата на површинскиот коп Беловодица. Со планираната мерка ќе се 
обебзеди Спречување на емисија на гасови од согорување на течно гориво- 
дизел агрегат. Дизел агрегатот ќе се користи само при случај на пад на 
напојувањето со ел.енергија. 

2. Предвидена дата за почеток на реализација  Maj  2019 година. 

3. Предвидена дата за завршување на реализација Maj  2020 година 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализација  
- Спречување и намалување на емисија на гасови од согорување на течно 
гориво од дизел агрегатот со кој се обезбедува ел.енергија. 

5. Вредност на емисиите по реализација на активоста 
- Нема да има емисија  

6. Влијание врз  ефикасноста: 
 Спречување на емисија на гасови од согорување на течно гориво- дизел 
агрегат. Дизел агрегатот ќе се користи само при случај на пад на напојувањето 
со ел.енергија.  

7. Мониторинг Параметар Медиум Метода Зачестеност 

/ / / / 

8. Извештаи од мониторинг 

9. Вредност на инвестиција        120 000 евра. 
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Табела 12.3 Рекултивација на завземеното земјиште на површинскиот 
коп за мермер 
 

1. Опис       
Предвидено е методологија за рекултивација завземеното земјиште на 
површинскиот коп за мермер Беловодица, со континуирано изведување на 
планираната рекултивација согласно проектите со што се создават услови за 
минимизирање 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 – 0.6m, а потоа нивно затревување со 
соодветни видови на треви, односно пошумување со багреми. 
Депониајта на јаловината ќе биде терасирана, детално порамнета, а 
затревувањето односно пошумувањето ќе се врши само на хоризонталните 
делови со што ќе се постигне конфигурација на теренот која ќе биде најблиска 
со конфигурацијата пред почетокот на експлоатацијата 

 

2. Предвидена дата за почеток на реализација:  По завршување на 
експлоатацијата на секоја работна етажа да се изврши насипување на 
хоризонталните плануми со хумусен слој и по завршување на рударските 
активности во површинскиот коп за мермер Беловодица 

3. Предвидена дата за завршување на реализација  - нема 

4. Вредност на емисиите до и за време на реализација: нема да има емисии  

5. Вредност на емисиите по реализација на активноста 

- Нема да има емисија  

6. Влијание врз  ефикасноста – постигнување на  конфигурација на теренот која 

ќе биде најблиска со конфигурацијата пред почетокот на експлоатацијата 
    

7. Мониторинг Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

8. Извештаи од мониторинг: / 

9. Вредност на инвестиција : /  
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XIII    SPRE^UVAWE  HAVARII  I  REAGIRAWE  VO ITNI SLU^AI 
 
Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги 
процедурите  за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз 
животната средина од емисиите настанати при несреќи или 
истекуваањае.  
Исто така наведете ги превземените меркиза одговор во итни случаи 
надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и 
празници. 
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените 
вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или 
краткотрајни прекини. 

 

1. ОЧЕКУВАНИ МОЖНИ ХАВАРИИ 

Одговор: 

Хаварија која може да настане во површинскиот коп на Лазароски 
УНИМАРБЛЕ на локалитетот  Беловодица Прилеп на  може да биде 
последица на: 

 Појава на пожар на опремата 

 Неконтролирано испуштање на поголеми количества на 
горива и масла во почвата  

 Распрскување на раздробениот материјал при процесот на 
минирање 

Сите останати елементи кои можат да доведат до појава на одредена 
хаварија нема да имаа некое поголемо значење за проблемите за заштита 
на животната средина. 

За да се спречат евентуалните несакани последици потребно е да се 
реализираат следните мерки за заштита: 

 Потребно е да се обезбеди систем за гасење на пожар, 
опрема за гасење пожар, како и склад за вода за вакви 
намени. 

 Посебни упатства каде што ќе бидат внесени заштитни 
безбедносни мерки при ракувањето со противпожарната 
опрема како и опремата која се користи во површинскиот коп 
на локалитетот за што е изготвен и елаборат за заштита и 
здравје при работа 

 Организирно собирање и чување на поголеми количини на 
гориво и масла во услови со кои се спречува нивно 
истекување во почва. 

 Сигурносно решение при полнењето на машините со гориво 

 Бетонирање на преградни боксови за складирање и чување 
на отпадните материјали до нивната продажба. 
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Упатство за справување и подготовка во случај на итност 

Поими и дефиниции 

 
Подготвеност за реагирање/одѕив при вонредни состојби -  креирање 
на  одговор, при  ситуации за кои постои мала веројатност дека ќе се 
случат.  
 
Хаварија- во однос на спречување и контрола на хаварии, е појава на 
голема емисија, пожар или експлозија настаната како резултат на 
неконтролирани настани во текот на работењето на било кој систем, со 
учество на една или повеќе опасни супстанции, а што доведува до 
сериозна опасност за животот и здравјето на човекот и за животната 
средина, веднаш или подоцна, во или надвор од системот што вклучува 
една или повеќе опасни супстанции. 

Инцидент - непланирано случување кое може да доведе до помали 
незгоди. 

Хаварија - непланирано случување кое може да биде причина за смрт, 
тешки повреди, професионални заболувања, оштетувања, штета или друг 
вид на загуба. 

Опасност - извор или ситуација со можности на предизвикување на штета 
во областа на повреда на работно место, професионални заболувања, 
штета за имотот, штета на работната средина или комбинација на истите. 
 
Идентификација на опасностите - постапка за утврдување на 
постоењето на опасност и одредување на нејзините својства 

 Идентификација на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 

 
Се идентификуваат потенцијалните инциденти и вонредни ситуации и тоа: 
 инциденти при вообичаените работни активности 
 инциденти при одржување на опремата и објектите 
 индустриски хаварии 
 елементарни непогоди (поплава, земјотрес и сл.) 

Надлежности 

АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНОСТ 

Идентификација на потенцијалните 
инциденти и вонредни ситуации 

Тим 

Изработка на список на потенцијални 
инциденти и вонредни ситуации 

Управител и  
раководител на производство 

Изработка на  план за реагирање при 
инцидентите и вонредните ситуации 

Управител и  
раководител на производство 

Одобрение на планот Управител 

Запознавање на вработените со 
потенцијалните инциденти и вонредни 
ситуации и планот за реагирање при 
инцидентите и вонредните ситуации 

Управител и  
раководител на производство 



 

 120 

Записи 

 

Во записи се внесени документите кои се објективен доказ за спроведена 
активност или постигнати резултати. 
 

Ред.  

бр. 
Име на записот 

Место на 

чување 

Време на 

чување 

Одговорно  

лице 

1.  

Список на 
потенцијални 
инциденти и 
вонредни ситуации  

Архива 5 год 

Одговорно лице  
за животна 
средина 
(раководител 
на 
производство) 

2.  

План за реагирање 
при инциденти и 
вонредните 
ситуации 

Архива 5 год 

Одговорно лице 
за животна 
средина 
(раководител 
на 
производство) 
 

 

Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 

 

Елементи на процесот Опис Што се работело 

Инциденти 

Загадување на воздухот Емисија на прашина во 
животната средина  

 Тековна работа во услови 
на суво и ветровото време 

 Дотраеност и недоволно 
навремено одржување на 
систем за распрскување 
со вода 

 Немање на доволно 
количини на технолошка 
вода за влажнење на 
теренот во зависност од 
временските услови 

Загадување на почвата Истекување на масти 
масла и други флуиди од 
возниот парк 

 Не придржување кон 
процедура на ракување со 
отпадни флуиди од 
одржување на возниот 
парк 

Пожар Пожар на објектите, 
инсталациите, возниот 
парк 

 Неисправност на 
електричната инсталација. 

 Неисправност на 
трансформаторската 
станица 

 Неисправност/не 
постоење  на 
громобранската 
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инсталација 

 Електрични инсталација 
на машините и возниот 
парк 

 Протекување на 
цистерната за гориво 

 Користење отворен оган 
при полнење на 
цистерната со гориво 

Експлозија Пожар и механичко 
уништување на 
објектите, инсталациите, 
возниот парк 

 Користење пламен и алат 
што искри  

 Не придржување кон 
постапките за 
нскладирање, ракување и 
транспорт на запаливи 
материи  

 Неисправен довод и 
близина на отворен оган 
до системот за довод и 
складирање на нафта 

 Неисправен сигурносен 
вентил на компресорот за 
воздух 

Вонредни ситуации 

Земјотрес   

Поплава   

Саботажа   

План за реагирање при инцидентни случаи 

 

Вид на 
инцидент/вонредна 

ситуација 

Можни влијанија 
на ЖС 

Мерки 

Пожар на објектите, 
инсталациите, возниот 
парк 

Загадување на 
воздухот, почвата и 
водите 

 Исклучување на доводот на 
електричната енергија 

 Итен повик на Службата за ПП 
заштита; итна помош; 

 Исклучување на инсталацијата за 
довод на електрична струја. 

 Изолирање и дислокација на  
запалливите материи складирани во 
резервоарот за нафта и во магацинот 
(боци под притисок,  масла, амбалажа 
и сл.) 

 Обука за користење  на ПП апаратите  

 Контрола на превентивното 
одржување на ПП апарати, 
механизација и друга опрема од 
страна на овластен субјект 

 Примена на Правилникот за заштита 
при работа и Нормативот за 



 

 122 

користење на лични заштитни 
средства 

 Контрола на исправноста на ПП 
апаратите 

Експлозија од 
технолошкиот процес 

Опасност по 
животот на 
вработените и 
загадување на 
атмосферата 

 Редовна контрола и придржување кон 
постапките за складирање, ракување 
и транспорт на запаливи материи 

 Редовна контрола на исправноста на 
инсталацијата за довод на гориво. 

 Контрола на исправноста на 
резервоарот за нафта.  

 Исклучување на доводот на гориво и 
изолирање на цистерната за гориво 

 Контрола на ПП апаратите  

 Контрола на превентивното 
одржување од страна на овластен 
субјект. 

 Итен повик на Службата за прва 
помош. 

 Исклучување на системот за довод на 
електрична енергија (опционално при 
довод на ел.енергија) 

 Едукација на вработените.(види 
претходна точка последен став) 

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

Истекување на 
горивото од 
резервоарот и 
системот за довод на 
гориво 
 

  Исклучување на доводот на гориво и 
изолирање на цистерната за гориво 

 Употреба на апсорпционен материјал 
и посипување на танкваната или 
контаминираната област. 

 Редовно превентивно одржување и 
периодични проверки на интегритетот 
на цистерната и танкваната. 

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

Земјотрес Загадување на 
воздухот, почвата и 
водите 

 Запирање на процесот на 
производство и сите доводи на 
енергенси и флуиди. 

 Итен повик на Службите за ПП 
заштита и Прва помош. 

 Редовно превентивно одржување на 
опремата и инсталациите. 

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

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



 

 123 

непогода). 

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

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

Поплава Загадување на 
водите и почвата 

 Редовно следење на 
хидрометеоролошката прогноза и 
дефинирање на начинот на 
прифаќање на атмосферските 
врнежи.  

 Постојан контакт во вакви состојби со 
ПП службата .  

 Активно учество при санацијата на 
последиците од поплавата во 
соработка со соодветни стручни 
институции. 

 Анализа на загадувањето на 
медиумите на животната средина во 
случај на неусогласености, се 
превземаат мерки за отстранување  

 Анализа на почвата на местата на 
деградација и преземање на 
соодветни корективни мерки од 
страна на  соодветни стручни 
институции. 

 Примена на препораките од 
проценката на ризик на работни 
места и користење на ЛЗО 

 

Поважни телефони Број 

Противпожарна бригада 193 

Полиција 192 

Брза помош 194 

 

Опрема Место на наоѓање 

Резервоари на течно гориво На каменолом 

 

Лазароски УНИМАРБЛЕ ДОО Прилеп                                 Управител                                                                                    управител 
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При експлоатацијата на архитектонски градежен камен, очекувана 
можна хаварија може да има при процесот на минирање. При тоа треба да 
се нагласи дека масовни минирања како при експлоатацијата на технички 
камен  во овој случај нема и не се очекуваат и големи хаварии од оваа 
технолошка операција. Исто така не се очекуваат големи влијанија на 
бучава, сеизмички влијанија, воздушни удари  и исфрлање на минерални 
маса од процесот на минирање. 

 Друг тип на хаварија кој би можел да се очекува во површинскиот 
коп за мермер  е појавата на пожар и тоа појава на пожар на опремата која 
што постои и истата ќе биде спречена со примена на соодветна опремата 
за гасење на пожар со која е снабден површинскиот коп како и со примена 
на вода наменета за гасење на пожар. 

 Исто така можна е појава на експлозија и пожар во случај на 
самозапалување на експлозивот, што во голема мера е исклучено поради 
прописно изградените магацини за чување на експлозивот. 

 Можна е појава на испуштање на поголеми количини на горива или 
масла во почвата и подземните води. Можноста за овој тип на хаварија е 
минимален поради тоа што површинскиот коп за мермер има сопсвена 
пумпна станица за горивото за опремата со вкопана цистерна. Од друга 
стана со отпадните масла се управува рационално и истите се складираат 
во метални садови поставени на бетонска подлога и поради правилното 
ракување со отпадните масла можноста за овој тип на хаварија е 
минимизирана. Отпадните масла ги отстранува овластена институција, а 
исто така ќе се изготви и програма а управување со отпад  во која ќе се 
предвиди управувањето со сите типови на отпад посебно со опасниот 
отпад. 

 При ризикот од можна хаварија врз водите треба да се има во 
предвид дека појавата на овој тип на хаварија е редуцирана поради 
фактот што површинскиот коп се наоѓа во ридско-планински терен, доста 
сиромашен со водотеци, а нема и поголеми количини на подземни води и 
истите се на голема длабочина. Генерално земено активностите во 
површинскиот коп за мермер не го зафаќаат главниот природен воден 
режим и некои поголеми промени во дренажните карактеристики не се 
очекуваат и не постои опасност од овој тип на хаварија. 

 Сите други елементи кои можат да доведат до појава на одреден 
тип на хаварија нема да имаат поголемо значење за проблемите на 
заштитата на животната средина. 

 

2. Мерки и процедури за спречување на хаварии 

 
 При спречување на било каков тип на хаварија за да се сведат на 
минимум можните последици има предвидено процедури на постапување 
и предвидува мерки за постапување при појава на земјотреси, рударски 
несреќи и појава на пожари и експлозии. 
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2.3 Превентивни мерки за заштита и спасување од земјотреси и 
урнатини 

Одговрното лице за спроведување на мерките за заштита и 
спасување од земјотреси и уривање и членовите од Тимот по мерките за 
заштита и спасување од земјотреси како и вработените треба посотојано 
да ги надгледуваат објектите  во рудникот заради евентуална промена на 
состојбата со истите во поглед на нивната стабилност. 

Потресите кои се јавуваат во овој регион се резултат на 
современите тектонски процеси и се одликуваат со диференцијални 
движења со послаб интензитет но сепак доволни за предизвикување на 
потреси со интензитет од М=6.0. 

Доколку се забележат промени на состојбата на објектите кои ја 
загрозуваат нивната стабилност го известуваат Просторниот штаб кој бара 
помош од стручни лица и екипи. 

Доколку се забележат некои промени на теренот кој го зафаќа 
површинскиот коп Беловодица во однос на испуканост на материјалот  кој 
се обработува, а може да доведе до попуштање и обрушување на голема 
мермерна маса се пристапува кон санирање на истата но доколку 
стручните екипи на Лазароски УНИМАРБЕЛ не можат сами да ја санираат 
одговорното лице за спроведување  на мерките за заштита и спасување 
од земјотреси и уривање и членовите од Тимот по мерките за заштита и 
спасување од земјотреси го известуваат Просторниот штаб кој бара помош 
од сртучни лица и екипи. 

Со цел намалување на последиците особено внимание треба да се 
посвети на превентивните мерки за заштита и спасување од урнатини со 
вклучување на надлежни организации и планска изградба на објекти со 
зголемена безбедност. 

Мерките за заштита од земјотреси и уривање ќе се одвиваат по 
следниот редослед: 

а) Откривање на настаната урнатина или одрон на мермерна маса 

б) Известување за настанатата  урнатина или одрон на мермерна 
маса 

в) Евакуација на присутните лица 

г) Исклучување на објектот од напојување од електрична енергија 

д) Доколку дојде до појава на пожар се пристапува кон гаснење на 
пожарот од Тимот за спроведување на мерката за заштита од пожари и 
експлозии  

ѓ) Повикување на Територијалната ПП единица и центрот за 
управување со кризи 

е) Барање помош 

ж) Активности и мерки после уривање и ненадејно одронување на 
мермерната маса 

з) Расчистување на урнатините и санација 
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2.4  Превентивни мерки за заштита и спасување од рударски 
несреќи 

Одговорното лице за спроведување  на мерките за заштита и 
спасување од рударски несреќи и Тимот по мерките за заштита и 
спасување од рударски несреќи во површинскиот коп Лазароски 
УНИМАРБЛЕ, должни се секоја евентуална промена на состојбата во 
технолошкиот процес која би можела да доведе до ненадејна рударска 
несреќа да ја пријават до Просторниот штаб и Службата за безбедност и 
здравје при работа со цел веднаш да се дејствува како би се избегнала 
несреќа. 

Најчеста причина за настанување на рударска несреќа се одроните 
кои можат да се јават на мермерната маса па поради тоа: 

- Вработените треба да бидат запознати со сите опасности и ризици 
кои се јавуваат на соодветното работно место. 

- Редовно да се вршат обуки за безбедно извршување на работните 
задачи 

- Работното место секогаш да е уредно и секогаш пред отпочнување 
на некоја работна операција да бидат санирани сите опасности кои се 
присутни. 

- Доколку се забележат било какви неправилности при работењето 
од страна на безбедно извршување на работните задачи кои ја 
загрозуваат безбедноста на вработените да се извести службата за БЗР 
која ако не може да ги санира повредите  треба да се извести Одговорното 
лице за спроведување  на мерките за заштита и спасување од рударски 
несреќи и Тимот по мерките за заштита и спасување од рударски несреќи 
во рудникот  кои понатаму го известуваат Просторниот штаб кој бара 
помош од стручни лица и екипи. 

Мерките за заштита од рударски несреќи ќе се одвиваат по 
следниот редослед: 

а) Откривање на настанатата рударска несреќа  

б) Известување за настанатата рударска несреќа 

в) Евакуација на присутните лица 

г) Активности и мерки после настанатата рударска несреќа 

 

2.5  Мерки за заштита и спасување од пожари и експлозии 

Мерките за заштита од пожари и експлозии ќе се одвиваат по 
следниот редослед: 

а) Откривање на настанатиот пожар  

б) Известување за настанатиот пожар 

в) Евакуација на присутните лица 

г) Исклучување на објектот од напојување од електрична енергија 
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д) Гаснење на пожарот од тимот за спроведување на заштита и 
спасување од пожари и експлозии за заштита  и спасување на 
вработените 

ѓ) Повикување на Територијалната ПП единица 

е) Гаснење на пожарот од   Територијалната ПП единица 
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XIV         REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA 
AKTIVNOSTITE 

Опишете ги постоечкит еили предложените мерки  за намалување на 
влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок 
на активноста, вклучувајќи отстранување на сите  штетни 
супстанции.  

 Врз основа на законските прописи, оштетеното земјиште од 
површинската експлоатација повторно треба да се доведе во култивирана 
состојба. Рекултивацијата на оштетеното земјиште се однесува како на 
површинскиот коп така и на надворешното одлагалиште. 
 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 изведување на сите неопходни технички мерки за техничка 
рекултивација во функицја на просторно уредување на зоната зафатена со 
активностите на копот Беловодица. Паралелно со техничката 
рекултивација би започнала и биолошката рекултивација, односно 
враќањето 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 треба да се изработи и програма со која се дефинира 
крајниот изглед на просторот за 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 ќе зависи од динамиката на експлоатација. После периодот на 
експлоатација ќе се создаде амфитетатрален 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 дo 1m, кој 
овозможува разивање на вегетативна покривка. 
 Околу косините треба да се подигне жичена ограда 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 аеросолите. 
 Потребно е да се изработи Студија за затворање на копот во која ќе 
бидат вклучени сите мерки од аспект на заштита на животна средина. 
 По целосниот престанок на експлоатацијата ќе се пристапи кон 
завршните постапки за уредување на копот, вклучувајќи ги тука следните 
операции: 

 комплетирање на биолошката рекултивација 
 уредување на пристапните патишта 
 изолација – оградување на местата кои од одредени причини 

можат да бидат опасни за луѓето и животните ( вдлабнатини, 
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каверни и слично )- со оваа мерка ќе се заштити водениот 
базен кој ќе се огради дел со мермерни блокови, дел со 
жичана ограда. Не е планирано одводнување на водениот 
базен соглсно рударскиот проект. На хоризонталните 
површини од етажите ќе се покријат со нискостеблеста 
вегетација. 
 

 Со покривање и вегетација на одлагалиштето ќе се постигнат 
значајни природни и визуелни ефекти кои се значајни за ова подрачје. 
 Со рекултивација на одлагалиштата, нарушената природна средина 
се вклопува во еко системот, така што со ревегетација и животинскиот 
свет постепено ќе го насели напуштениот терен. 
 
Вид и количини на загадувачки супстанции како основ за 
определување на мерките за ремедијација 
 
Имајќи ја предвид технологијата за добивање на архитектонско градежен 
камен, од површинскиот коп дефинирани се следните емисии: 
 

-  При експлоатација на архитектонско украсен камен, како резултат 
на технолошкиот процес на откопување на мермерните маси по пат 
на дупчење и минирање, нивен 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 
ПМ10), јаглеродмоноксид, азотни оксиди, сулфурдиоксид и ВОЦ 
(испарливи органски соединенија). Фугитивната емисија од 
наведените рударските активности на површинскиот коп 
Беловодица е минимална и генерално ограничена на работната 
средина. 

- Отпадните води од водособирниците по природен пат понираат во 
земјата или гравитациски се одводнуваат. Нема директно 
испуштање и истекување во површинските води и водотеци. 

- Отпадни масла кои се користат кај опремата за транспорт и 
товарење на материјалот. 

- Цврст оптад, отпадно железо од метални перничиња кои се користат 
за соборување на мермерни ламели, сајли, отпадни гуми, како и 
комунален отпад што го создаваат вработените. 

- Бучава предизвикана од работа на машините при дупчење, утовар, 
и растовар на каменот, тешките камиони, компресорите, 
минирањето и слично. 
 

Оперативни основи за определување 
 
Штетните влијанија на “БЕЛОВОДИЦА” се во огранчени размери и не 
представуваат голема опасност за пошироката околина од 
експлоатационото поле.  
Раководејќи се примарно од целта за минимизирање на негативните 
влијанија на рударската експлоатација, со правилен избор на 
технологијата и опремата, овозможено е нарушувањето на животната 
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средина да биде временски и просторно ограничено, само на просторот 
зафатен со рударските активности, односно експлоатационото поле како 
работна средина. Поради тоа посебни мерки за редуцирање на 
штетностите и заштитата на животната средина и не се предвидени. 
Неопходни се мерки со кои постојните влијанија или во целост би се 
анулирале или би се намалиле во прифатливи граници. На тој начин би се 
постигнала целта, одржлива рударската активност, односно само времено 
користење на земјиштето, а зафатениот простор не само што нема да се 
девастира, туку ке се добијат по квалитетни пејсажно-естетски и еколошки 
одлики. 
За таа цел неопходно е да се превземат низа мерки, чија цел не е 
директна контрола на загадувањето со примена на посебни уреди, туку 
преку т.н. “best management practice” односно најсоодветно управување на 
ресурсите да се постигне минимално загадување на животната средина. 
 
Тука пред се се мисли на : 
- изработка на правилници за користење и одржување на опремата. 
- ограничување на активните работилишта на најмала можна мерка. 
- ограничување на количествата на експлозив кои едновремено ке бидат 
активирани. 
- рециклирање на технолошката вода. 
- примена на квалитетна програма за редуцирање на издвојувањето на 
прашина (прскање со вода или супресанти) и сл. 
- поставување на ограда околу косините за да се спречи можното 
настрадување на животните и луѓето. 
- околу наоѓалиштето треба да се подигнат и вегетативни ветрени брани, 

со кои ке се спречи еолската ерозија на косините и ке се намали 

загадувањето на воздухот со аеро солите од оваа депонија. 

Во сите овие мерки се вклучуваат и мерките за рекултивирање на 
неактивните површини од копот и јаловиштето, се разбира таму каде што е 
можно. Останувајки доследни на тенденцијата да се оствари само времено 
заземање на земјиштето со рударските операции, предвидено е просторот 
на копот по завршувањето на експлоатацијата целосно да се рекултивира, 
а со тоа и повторно да се врати во состојба слична на природната. За таа 
цел неопходно е придржувње на проектираните параметри и нивно 
доследно применување согласно од проектираната динамика. 
Исто така разработена е и програма со која ке се дефинира крајниот 
изглед на просторот по завршување на експлоатацијата. 
Имено, неопходно е со активностите на рекултивација да се започне 
паралелно со напредување на рударските активности. 
 
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 ќе се создаде 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 
1м, кој ке овозможи развивање на вегетативна покривка. По фазата на 
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стабилизација на одложениот материјал ка се започне со изведување на 
сите неопходни мерки за техничка рекултивација во функција на 
просторното уредување на зоната зафатена со активностите на 
“Беловодица”. Паралелно со техничката рекултивација ке започне и 
биолошката рекултивација, односно враќање на хумусот и засејување со 
тревни и шумски видови соодветни на претходно постоечките. На тој начин 
ке се овозможи брза и ефикасна рекултивација, која нема да трае подолго 
од самиот процес на рекултивација. 
 

 
 
 
По целосниот престанок на експолатацијата, ке се пристапи на завршните 
постапки за уредување на копот, вклучувајки ги тука следниве операции; 
- комплетирање на биолошката рекултивација. 
- уредување на пристапните патишта 
- изолација оградување на местата кој од одредени прочини можат да 
бидат опасни за лугето и животните (вдлабнатини, каверни и сл.) 
Ефикасното остварување на овие мерки е условено со инкорпорирање на 
мерките “best management practice” во фазата на активно работење на 
копот, како и детално разработување на студија за затварање на копот во 
која сите мерки од аспект на заштита на животната средина ќе бидат 
вклучени. 
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XV        REZIME BEZ TEHNI^KI DETALI  
 
На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без 
технички детали . Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни 
влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на 
активноста/активностите, да ги опише постоечките  или предложените 
мерки  за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги 
посочи  и нормалните оперативни часови и денови во неделата на 
постоечката активност.  
 
 
XV.1 Опис на инсталацијата и нејзините активности 
 
Согласно Уредбата за определување на активностите на инсталациите за 
кои се издава интегрирана еколошка дозвола (Сл.весник на РМ бр.89/2005г) 
оваа инсталација припаѓа во категории на индустриски активности  од Прилог 
2 од Уредбата, Точка 3.2. Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење и 
загревање на минерални суровини. 
 
 Просторот на кој е доделена концесијата на компанијата Друштво за 
производство промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО 
Прилеп согласно со Договорот за целосен пренос на концесија за 
експлоатација на минерална суровина- мермер на локалитетот 
с.Беловодица, Општина Прилеп со бр. 24-2245 од 28.03.2013 се наоѓа на 
локалитетот Беловодица, Општина Приеп и го зафаќа просторот ограничен 
со точки, дефинирани со координати, точките меѓусебно поврзани со прави 
линии како што се дадени во 

Точка Координата 
 X 

Координата  
Y 

Т-1 7560400 4574400 

Т-2 7559675 4576000 

Т-3 7560000 4576100 

Т-4 7561000 4574600 

 
Површината на просторот на концесијата за експлоатација соглсно 
Договорот е P=0.846250 km2. 
 
Во 2013 година концесијата за површинскит коп е доделена на правното 
лице Друштво за прозводство, примет и услуги Лазароски УНИМАРБЕ увоз-
изво ДОО Прилеп согласно горе наведениот договор за целосен пренос на 
концесија од првното лице Производно-рударско и трговско друтво 
ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАЅОПУЛОСМ ДОО увоз извоз Прилеп, кој согласно 
промената во Централен регстар на Република Македонија на 09.03.2010 
има направено промена на имен правниот субјкет од Производно-рударско и 
трговско друштво ДУМИГАЛ МАРБЛЕ ДОО увоз-извоз Прилеп (Во Прлог 2 од 
Барњето за Б интегрирана еколошка дозвола е доставено Решение од ЦРРМ 
за промена на тогашниот правен субјект). Имено правниот субјкет ДУМИГАЛ 
МАРБЛЕ ДОО Прилеп има и добиено и Дозвола за усогласување со 
оперативен план бр. 01/08  со деловоден бр.09-133/6 од 25.06.2008 издаден 
од Општина Прилеп. 
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Во 2013 година концесијата за површинскит коп е доделена на правното 
лице Друштво за прозводство, примет и услуги Лазароски УНИМАРБЕ увоз-
изво ДОО Прилеп, но  со работни активности е започнат во 2018. 

Локалитетот Беловодица се наоѓа јужно од селото Беловодица на 
северните падини на планината Дрен на 1000 мн.в, во еден дел кој може да 
се дефинира како благо зарамнета падина наведната кон запад, југо запад, а 
кон исток премнинува во релативно пострмен одсек. 
 Најблиско наслено место е с.Беловодица оддалежено околу 1,5 км 
северно од локацијата на површинскиот коп. Селото Беловодица е слабо 
наслено место во кое доминираат помал број на обновени куќи и 
внкупното насление во ова село е околу 30 лица. Од сите страни 
локацијата на површинскиот коп на Лазароски УНИМАРБЛЕ се граничи со 
необработливо земјиште-ридко планински терен, претежно 
нискостеблеста шума. 
 
Проектираниот годишен капацитет на површинскиот коп за мермер 
Лазароски УНИМАРБЛЕ изнесува 2000 m3 комерцијални мермерни блокови. 
 
Експлоатацијата (добивањето) на блоковите се одвива според следните 
процеси во функција на коефициентот на искористеност (блоковитост) на 
мермернaта маса и тоа: 
 

- Искористеност на мермерна маса од 0-2,5% се применува технологија 
на добивање со сечење и минирање 

- Искористеност на мермерна маса од 2,5-10% се применува со 
технологија на добивњесо сечење со дијамнатска жична писла и 
каменорезна машина. 

 
Коефициентот на искористеност на меремрната маса е 4 %, поради што 
добивањето на меремерните блокови се реализира главно со дијамнатска 
жична пила. 
 
Производниот процес е поделен на неколку фази и тоа 

- Дупчење и минирање 
- Сечење со дијамнатска жична пила 
- Соборување на ламели 
- Кроење на ламели 
- Товарање и транспорт 

 
 Технолошкиот процес на експлоатација во лежиштето  се засновува 
врз примена на високо продуктивни машини за добивање на блокови со кои 
што се зголемува  коефициентот на искористување на мермерната маса и 
производниот капацитет на рудникот. 
 
 Технологијата на експлоатација во сите работилишта е со сечење со 
дијамантски жични пили и каменорезни машини, со кои може да се сече 
хоризонтално и вертикално. Така исечените ламели се одвојуваат и 
соборуваат со водени челични перници и хидраулични соборувачи. 
Соборените ламели се кројат во блокови со комерцијални димензии со 
самоодни дупчалки или се сечат со дијамантска жична пила. Комерцијалните 
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блокови се товараат со товарни лопати и со камиони се транспортираат на 
плацот за комерцијални блокови за понатамошна преработка. 
 Кршениот камен и јаловината со товарни лопати се товара во камиони 
дампери  и се одлага на надворешното одлагалиште.  
 За сите претходно наведени технолошки операции неопходна е фаза  
на подготовка која се состои во изработка на хоризонтални и вертикални 
дупнатини  со дупчалки.  
Експлоатацијата на мермерот се карактеризира со потребата од комплетна 
динамична усогласеност на техничко-технолошките параметри на на 
системот на површинската експлоатација, во функција на годишниот 
капацитет на комерцијални блокови од површинскиот  коп  Лазароски 
УНИМАРБЛЕ. За успешно реализирање на овој процес, неопходно  е 
систематизирање на сите технолошки активности на отворањето, односно 
подготовката, разработката на етажите и нивната експлоатација висински од 
горе на долу. При анализа на динамиката секогаш се води сметка работните 
берми на етажите да не бидат помали од 10 до 15 m  заради непречено 
продолжување на рударските работи. Со овој генерален редослед на 
откопување се овозможува динамизирање на рударските активности  по план 
и длабина, сигурно и пред се безбедно откопување, односно добивање на 
монолитите и нивно кроење на блокови со комерцијални димензии.  
Во следната табела дадена расположливата механизација која се користи во 
рудникот Беловодица 
 
 
XV.3 Управување и контрола 
 

 Површинскиот коп на мермер Лазароски УНИМАРЛЕ 
функционира како целина составена од потребна работна сила и потребна 
опрема и мехнаизација. Потребната работна сила за реализација на 
годишниот  капацитет на површинскиот коп е прикажана во табела 3.1. 
Одговорен за прашањата во врска со животната средина е Димче 
Лазароски, управител. 

 
Експлоатациjата на копот на во согласност со  проектот се извршува со 
следниве параметри:  
 

 годишна експлоатациjа на површински коп за мермер  - 30.000 m3  
 работни денови во годината - 240  
 работни денови во неделата - 5  
 работни смени во едно денонокие - 1  
 времетраење на една работна смена - 8 часа  

 
Во текот на годината можни се отстапувања на оваа динамика во 
зависност од потребите на пазарот. Во моментот се вработени 6 лица, до 
крајот на годината се планира бројот на вработени да достигне до 
максимум 9 вработени, а до крај на наредната горина бројот на вработени 
постојано да се зголемува до 15. 
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XV.4 Суровини и помошни материјали 
  
 Суровините и помошните материјали кои се користат на 
површинскиот коп за мермер Беловодица се дадени во Табела 4.1 од 
барањето 
 
 
XV.5 Цврст и течен отпад  
 
 Во Табела 5.1 прикажани се видот, количините, методот  и локацијата 
на одлагање на наведените типови на отпад како и начинот на постапување 
со истите.  
 
Во површинскиот коп за мермер Лазароски УНИМАРБЛЕ во текот на 
работата се создаваат неколку видови на цврст и течен отпад од кои дел 
се предаваат на овластени оператори со кои фирмата има склучено 
договор, а дел повторно се искористуваат или се депонираат како што е 
случајот со инертниот отпад - јаловината.  
 

Врз основа на карактеристиките на активностите кои се спроведуваат во  
се создаваат различни видови цврст и течен отпад. Видовите на неопасен 
и опасен отпад кои се создаваат се категоризирани согласно Листата 
видови отпад Отпадот кој главно се создава во компанијата се состои од 
следните видови на отпад:    

 Комунален отпад (измешан комунален отпад) 

 Отпад од административни услуги 

 Отпад од одржување на опремата за работа 

 Јаловина 

Извори на отпад на површинскиот коп за мермер на локалитет Беловодица  

 Отпад од одржување на возила 

 Отпад од дел администрација 

 Комунален отпад  

Приложени се Договори за преземање на различни видови на отпад. 

 
XV.4 Емисии во атмосфера 
 
Имајќи ја во предвид технологијата за добивање на архитектонски 
градежен камен од локалитетот Лазароски УНИМАРБЛЕ, како можни 
извори  на загадување на воздухот се: прашината која се појавува за 
време на дупчењето, минирање и малата количина на прашина која се 
појавува при работата на дијамантните жични пили. Ако се земе во 
предвид дека технологијата на сечење користи одредена количина на вода 
количината на создадената прашина е значително намалена. 
 
На локацијата не се употребува опрема-агрегат  со моќност над 250 kW. 
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XV.7 Емиси во површински води и канализаци 
 
 На површинскиот коп за мермер „Беловодица“ нема  испуштање на 
отпадни води во површински води и канализации. Затоа табелите за 
испуштање на отпадни води во површински води и канализации се празни. 
 
XV.8 Емисии во подземни води и почва 
 
 На површинскиот коп за мермер „Беловодица“ нема  испуштање на 
отпадни води во подземни води и почва. 
 
XV.9 Земјоделски и фармерски активности 
 
 На површинскиот коп за мермер „Беловодица“  нема  отпад од 
земјоделски и фармерски активности и затоа табелите за отпад од 
земјоделски и фармерски активности остануваат непополнети. 
 
XV.10 Бучава вибрации и нејонизирачко зрачење 
 
 Главни извори на бучава на површинскиот коп за мермер 
„Беловодица“ произлегуваат од работата на дупчалките, дијамантните жични 
пили, товарните лопати, булдожерите. 
  Зголемено ниво  на бучава, но краткотрајно, би  се јавувило при 
процест на минирање. Треба да се напомене дека минирањата во тековната 
година немало и е планирано ретко да се одвиваат (и целосно да се 
избегнат) така да и ефектот на зголемено ниво на бучава е краткотраен.
   
 Работата на целокупната механизација која се користи на 
површинскиот коп за мермер „Беловодица“ се главните извори на појавата на 
вибраци. Зголемена појава на вибрации има при изведувањето на 
минирањето но како што е напоменато минирање се врши ретко и тоа е 
краткотрајно, па  и предизвиканите вибрации од минирањето се краткотрајни. 
 
 
XV.11 Точки на мониторинг  на емисии и земање на примероци 
 
 Во Табела 11.1  предложен  е начинот и точките на мерење на цврсти 
ПМ10 честички  во површинскиот коп на за мермер „Беловодица“. Се користи 
агрегат со моќност од 200 kW за кој не е потребно мерење. 
  
 
XV.12 Програма за подобрување 
 
 Во програмата за подобрување на површинскиот коп на локалитетот 
„Беловодица“ предвидени се следните активности: 
 

1. Уредување на просторот за складирање на масла и мазива  
2. Инветиција за довод на електрична енергија 

 
 

3. Рекултивација на површини на кои не се одвиваат активности 
на површинскиот коп 
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XV.13 Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи 
 
 Хаварија која може да настане на површинскиот коп за мермер 
„Беловодица “.  може да биде последица на: 
 
 1.Појава на пожар на опремата 
 2.Неконтролирано испуштање на поголеми количества на горива и 
масла во почвата  
 3.Распрскување на раздробениот материјал при процесот на 
минирање 
 
 Во ова  поглавје предвидени се мерките кои треба да се превземат во 
случај на појава на хаварија од типот на земјотреси и урнатини, рударски 
несреќи појава на пожар во рамките на  површинскиот коп за мермер 
„Беловодица“. 
 
XV.14 Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со 
работа и грижа по престанокот на активности  
 
 По завршувањето на планираните активности на површинскиот коп за 
мермер „Беловодица“ се планира да се спроведат следните мерки за 
рекултувација: 
 - Комплетна биолошка рекултивација 
 - Уредување на пристапните патишта 
 - Уредување – оградување на местата кои од одредени причини 
може да бидат опасни за луѓето ( вдлабнатини, стрмни косини и сл.) 
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XVI               IZJAVA 
 
 
 
So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) 
i regulativite napraveni za taa cel. 
 
Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, to~ni i 
kompletni. 
 
Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 
baraweto ili  na negovi delovi za potrebite na drugo lice. 
 

   
 
Potpi{ano od : Друштво за производство, промет и услуги Лазароски 

УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп 
 
Datum  :                              
 

Ime na potpisnikot  :    Димче Лазароски      
 
 
Pozicija vo organizacijata :  Управител                                        
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


