
 

 

 

 

Б А Р А Њ Е 

бр. 0802/215 од 18.02.2020 год. 

 

 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА  

ПОВРШИНСКИОТ КОП ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВАРОВНИК 

СО ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕПАРИРАН И 

МИКРОНИЗИРАН ВАРОВНИК 

 РУДНИЦИ БАЊАНИ АД СКОПЈЕ 

С. КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР – САНДЕВО 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2020 год 

ИЗРАБОТУВАЧ: 

 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје 
 

У П Р А В И Т Е Л 

 

Вулгаракис Иван, дипл. еколог 



                                        
Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД  Скопје 

 
 

 

 
        СОДРЖИНА СТР. 

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 1 

I.1. Вид на барањето 1 

I.2.Орган надлежен за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола 1 

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  2 

II.1. Опис на површинскиот коп 3 

ІІ.1.1. Технолошки процес на површинскиот коп 5 

II.1.2 Сеизмичност од минирање 7 

II.2. Опис на сепарација 12 

II.3. Заеднички служби 17 

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 20 

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 
23 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 29 

VI. ЕМИСИИ 32 

VI.1.  Емисии во атмосферата 32 

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 38 

VIII.  ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 41 

IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 42 

X.  БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ  43 

X.1. Бучава 33 

X.2.  Вибрации 48 

X.3.  Нејонизирачко зрачење 50 

XI . ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 51 

XІI. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 55 

XІII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 67 

XIV.РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА СО ПРЕСТАНОКОТ НА 

АКТИВНОСТИТЕ  

82 

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 86 

XVI. ИЗЈАВА 90 

ПРИЛОЗИ 91 

 

 

 

   

 

 

 

 



                                        
Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД  Скопје 

 
 

 

Нарачател: Рудници Бањани АД с. Кучевиште, Скопје 

 

Документ: Барање за за добивање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола за  

Рудници Бањани АД  с. Кучевиште, Скопје 

ИЗРАБОТУВАЧ-КОНСУЛТАНТ: Друштво за инженеринг, истражување и 

услуги РИ–ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје, 

КООРДИНАТОР НА ТИМОТ ЗА ИЗРАБОТКА  НА БАРАЊЕТО:      

М-Р МАРЕ  ВУЛГАРАКИС 

БАРАЊЕТО ГО  ИЗРАБОТИЈА:       

М-Р КИРЕ СТАНОЈОСКИ  

ИВАН ВУЛГАРАКИС, ДИПЛ. ЕКОЛ. 

                          М-Р СИМОНА БАБАЛИЕВСКА 

                           КАТЕРИНА КИРКОВСКА, ДИПЛ. ТЕХ. 

         БИЛЈАНА ДИМИШКОВСКА ДИПЛ.ИНЖ.ТЕХ 

СОРАБОТНИЦИ (ОД РУДНИЦИ БАЊАНИ АД СКОПЈЕ):   

АНИЦА ПЕЦЕВСКА-РАЈЧИЌ - ПРВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 

ОЛГА РАЈЧИЌ 

ЈОСИФ БОЈЧОВСКИ – Одговорен за информации за Б интегрирана еколошка 

дозвола 

     



                                        
Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД  Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   1 
 

I.  Општи информации 

  
Име на компанијата1 Рудници Бањани АД  с. Кучевиште, Скопје 

Правен статус АД 

Сопственост на компанијата приватна 

Адреса на локацијата 

(и поштенска адреса, доколку 

е различна од погоре 

споменатата) 

с. Кучевиште, 1011 Скопје 

Број на вработени 47 

Овластен преставник Аница Пецевска Рајчиќ - прв генерален директор 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет на 

барањето2 

Прилог 2, точка 3.2. Сл. Весник 89/05: 

Б - дозвола, Инсталации за ископ, дробење мелење, 

сеење и загревање на минерални суровини 

Проектиран капацитет 400 т/ч  

 
I.1 Вид на барањето3 

(Обележете го соодветниот дел) 

     Нова инсталација  / 

Постоечка инсталација x 

Значителна измена со постоечка 

инсталација 

/ 

Престанок со работа / 

 

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

Име на единицата на локална 

самоуправа 
Општина Чучер Сандево 

Адреса Село Кучевиште бб Скопје 

Телефон 02 2666-157 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 
2 Да се внесат шифрите на активности во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.весник 89/05 од 21 октомври 

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

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

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

 Локалитетот Бањани се наоѓа во атарот на општина Чучер Сандево на 

падините од Скопска Црна Гора, и на оддалеченост 1,1 км од најблиското село 

Кучевиште, додека оддалеченост од градот Скопје изнесува сса 15 км. На подрачјето 

односно концесиското поле од 1964 година до денес се вршеле експлоатациони 

работи и има пристапна патна инфраструктура и тоа со асфалтирани патишта со 

широчина која овозможува движење на тешки товарни возила. 

Пошироката околина на теренот е обрасната со букова и дабова шума, додека 

просторот кој го зафаќа експлоатационото поле во најголем дел е откриен, и на 

истиот повремено се среќава нискостеблеста шума. Сите водотеци во овој регион 

припаѓат на сливот на река Лепенец, преку кој водите се влеваат во реката Вардар. 

Најголеми површински води се забележани во потоците: Горњанско - Брњански и 

Кучевишко - Мирковачки, кои се спојуваат кај с. Бразда. Водостојот на овие потоци 

за време на дождливите периоди, значително се подига, додека во сушните периоди 

нагло опаѓа. На самото експлоатационо поле не се констатирани водени текови, ниту 

извори бидејќи варовникот има карактериситика да ја спроведува и акумулира 

водата во подлабоките делови.  

Теренот на лежиштето е ридест со надморска височина од 580 – 660 м ретко е 

пошумен со ниско стеблеста шума која на одредени делови воопшто ја нема. 

Наклонот на теренот е стрмен, со агол на пад од 10 - 25о. 

Во прилог бр. 40 на ова барање дадена е распоредот на објектите и останатите 

пропратни делови на Рудници Бањани АД Скопско, во прилог бр. 3 се дадени 

Границите на концесиското поле, во прилог бр. 2 Договорот за концесија, во прилог 

бр. 38 и 39 макро и микролокацијата на локалитетот. Површинскиот коп е поврзан со 

локален асфалтен пат и пат поплочен со коцка со Скопје преку Бутел, а во самото 

лежиште (каменолом) изработени се пристапни асфалтирани патишта. Поширокото 

подрачје покриено е со развиена патна мрежа. Регионалните патни правеци М3 (E-65 

и Е-75), обиколницата околу Скопје и локалните патишта овозможуваат одлична 

комуникациска врска со целата територија на Република Северна Македонија и 

соседните земји.  

Во близина на предметниот каменолом (лежиште) се наоѓаат селата Бањани,  

Глуво, Горно Oризари, Никиштане, Давина кула, Сандево, Мирковци, Чучер, Бразда, 
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Кучевиште, Побојже и други, кои спаѓаат во склоп на општината Чучер – Сандево со 

вкупен број на население од 8.490 жители.  

За нормална работа на Рудници Бањани АД односно за експлоатација на 

површинскиот коп друштвото ги поседува следниве документи: 

- Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник од 

локалитетот Рудници Бањани АД општина Чучер Сандево бр. 24-5571/1 од 

13.11.2014 год. за период до 2030 години со можност за продолжување за уште 

еден период од 30 години склучен со надлежното министерство за економија 

(даден во прилог бр. 2). 

- Дозвола за експлоатација на минерална суровина - варовник од локалитетот 

Рудници Бањани АД општина Чучер Сандево бр. 24-3878/14 од 13.12.2014 год. 

издадена од Министерството за економија на Република Македонија. (даден во 

прилог бр. 4). 

- Тековна состојба на Рудници Бањани АД (даден во прилог бр. 1). 

Експлоатацијата на минералната суровина варовник се врши според Главниот 

рударски проект за површинска експлоатација на варовник од наоѓалиштето Бањани, 

изработен во март 2013 год од страна на РИ-РУДИНГ ДОО-Скопје. 

Минералната суровина - варовник од предметното експлоатационо поле по 

откопувањето и товарењето со багер во камион-дампер се транспортира во погонот 

за преработка која е лоцирана во непосредна близина на копот. Во погонот се одвива 

процесот на дробење и сеење, а финалните производи се складираат во надворешни 

бункери, а потоа со машини-дампери материјалот се складира на отворени складови. 

II.1. Опис на површинскиот коп 

 Лежиштето за варовник Бањани геолошки е лоцирано во палеозојските 

метаморфни карпи на Велешката серија. 

Во падината на комплексот од западната страна оформен е површински коп  

на надморска висина од 645 м во кој се врши минирањето на варовникот за 

потребите на производство на микронизиран и сепариран варовник. Лежиштето на 

мермеризираниот варовник е од масивен тип. Потполно е откриено со мало 

присуство на јаловина со што е овозможено да се врши површинско откопување. Со 

длабинско дупчење докажано е дека се протега и до 168 м под кота на терен (до кота 

550 м).  



                                        
Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД  Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   4 
 

Теренот на потесното подрачје на лежиштето е изграден од мермеризирани 

варовници, кварцити и кристалести шкрилци од стар палеозоик, потоа  од лапорци и 

бигоровити варовници (неогенски), црвеница и осулински матријал.  

Мермеризираните варовници во вид на една голема леќа, кристалести 

шкрилци на Качаничко - Велешката серија се протегаат во правецот северозапад - 

југоисток и како целина паѓаат кон североисток под агол од 50-70о. Кварцитите и 

кристалестите шкрилци во однос на мермеризираните варовници се јавуваат и под и 

над нив. Помеѓу овие два литолошки слоја застапена е т.н. мешана зона, изградена 

од мермеризирани варовници и шкрилци. Терциерните седименти, лапорци, 

миоценски песоци и глини се појавуваат во јужниот граничен дел од копот, во делот 

од страната на селото Бањани.   

Мермеризираните варовници се северно од с. Бањани, делувиално-

пролувијалниот нанос од чакал и глиновит материјал е на просторот од с. Бањани и 

с. Чучер, а алувиалниот нанос од чакал и песок е во речните корита. 

Кварцитите и кристалестите шкрилци во однос на мермеризираните 

варовници се јавуваат и под и над нив. Помеѓу овие два литолошки слоја застапена е 

т.н. мешана зона, изградена од мермеризирани варовници и шкрилци. Терциерните 

седименти, лапорци, миоценски песоци и глини се појавуваат во јужниот граничен 

дел од копот, во делот од страната на селото Бањани.   

Топографијата на лежиштето и неговата поширока околина се одликува со 

голем пад према реката Лепенец, која ги прифаќа сите атмосферски води од  

поширокото подрачјето кои доста брзо се оцедуваат поради стрмниот наклон и 

застапените суводолици на теренот. 

Бидејќи во застапените карпи на теренот не се создава издан, 

хидрогеолошките карактеристики на лежиштето се поволни, има услови за брзо 

филтрирање на атмосферските води во подземјето, посебна заштита на 

површинскиот коп од атмосферски води не се спроведува и во досегашното 

работење на рудникот повеќе од 55 години не предизвикало значително негативно 

влијание. 

ІІ.1.2. Технолошки процес на површинскиот коп 

Според Главниот рударски проект изготвен од страна на РИ “РУДИНГ” ДОО 

Скопје, во технолошкиот систем на површинската експлоатација на копот Бањани 

предвидени се 7 експлоатациони етажи и тоа Е-590, Е-610, Е-630, Е-650, Е-670, Е-
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690, Е-710. Во моментов експлоатацијата се врши на Е-610, а утоварот на 

материјалот се изведува од Е-590. Дополнително се предвидени уште 4 длабински 

етажи и тоа: Е-590, Е-580, Е-570 и Е-560. 

За потребите на експлоатацијата на минералната суровина од предметното 

подрачје, изработен е пристапен пат од југоисточната страна на копот со ширина од 

8 м од асфалтирана подлога и подлога од коцка, 

Технологијата на експлоатација е дисконтинуирана и истата се изведува со 

застапеност на процесите: 

• Дупчење и минирање; 

• Утовар; 

• Транспорт. 

Елементите на површинскиот коп како што се: висина на етажите, работната 

косина, завршната косина, ширината на работната и завршната берма со во функција 

од техничките карактеристики на механизацијата за експлоатација, геомеханичките 

карактеристики на работната средина, сигурноста на работењето и брзината на 

напреднувањето на откопните фронотви и истите се дефинирани во Главниот 

рударски проект. Висина на етажите од  20 м се до етажата која моментално се 

експлоатира Е – 610 додека за понатамошна експлоатација ќе се намали на 10 м  каде 

се добиваат етажите Е – 590, Е – 580, Е – 570 и Е – 560, минимална ширина на 

етажни берми во завршната косина на копот од 4 м  и завршен агол на етажите на 

копот од  75о.   

 

 

Слика 1 Пат низ рудникот 
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Работните етажи се проектирани под нагиб од 70 o, додека генералниот нагиб 

на копот  изнесува 60 o, а ширината на пленумот изнесува околу 20 м. Со проектот се 

предвидени вкупно 11 етажи и зависно од капацитетот на постројката за сепарирање 

проектираниот капацитет на површинскиот коп изнесува два односно три милиони 

тони годишно. Денес експлоатацијата изнесува 8-10% од проектираниот капацитет. 

Експлоатацијата, односно дупчењето се изведува со ротациони-ударни 

дупчалки. Дупчалките работаат со компримиран воздух под притисок од 10 бари и 

пречникот на круните за дупчење изнесува ∅=105 мм. Длабочината на минските 

дупки изнесува 22 м, под агол од 80-85 o.  

 

Слика 2 Работна етажа на рудникот 

Пресметаните експлоатациони резерви на предметното лежиште изнесуваат 

околу 25.000.000 т. За остварување на проектираната динамика од 100.000 т/год 

рудна маса со работа  во 1 (една) смена и 100 работни смени во текот на една 

календарска година се употребува самоодна дупчалка “Atlas Copco” тип ROK-604 со 

длабински чекан тип COP-44. За нормална работа на оваа дупчалка се користи еден 

флексибилен компресор тип XR-350 (Atlas  Copco) на  дизел гориво, со капацитет од 

по 21 m3/min и јачина на мотор 220,6 kW. 

Следен чекор во работниот процес е минирањето. Минирањето на 

компактното тело на варовникот е важна технолошка операција во производниот 

процес која е поврзана со квалитетот на експлозивните материи кои се користат, 

условите на нивното складирање пред употреба и начинот на минирањето. 
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II.1.2 Сеизмичност од минирање 

 Минирањето претставува една од важните фази кои се изведуваат во 

рудникот. Се изведува само во прва смена и се главно се вршат масивни и 

секундарни минирања кои ги изведува стручно оспособена група која поседува 

уверение за стручна оспособеност издадена од Државен рударски инспектор и 

одобрение за работа од министерство за внатрешни работи. Договор за вршење на 

минерски работи е даден во прилог бр. 6, додека во прилогот бр. 7 е даден договорот 

за изнајмување на магацинот за екплозив. 

 За минирање се користат проверени експлозивни материи и средства за 

иницирање и постојано се применуваат препораките од оваа област. Минирањето се 

изведува со Nonel системи за иницирање на експлозивните материи без користење на 

електрична енергија. Со овој систем се постигнува подобро дробење на минералната 

маса и редукција на сеизмичкото дејство,  ударниот и звучен бран од минирањето во 

околината како и зголемување на факторот на искористување на дејството на 

експлозијата.  

Масивното минирање се изведува еднаш месечно во летниот период и еднаш 

на два месеци во зимскиот, додека секундарното минирање се изведува во случај на 

појава на негабаритни блокови и прагови на етажите кои ја отежнуваат 

експлоатацијата. 

Изучувањето на влијанието на експлозијата врз осцилирањето на тлото спаѓа 

во категоријата на најважните прашања од практичните испитувања на последиците 

од експлозивното дејство. Проблемот на осцилирањето на тлото е неопходно да се 

познава, бидејќи техниката на минирање се повеќе се применува во праксата, а 

непознавањето на експлозивното дејство може да предизвика несакани последици.  

Минирањето се врши во согласност со главниот рударски проект и 

пресметките дадени во истиот. Дозволени се отстапки во зависност од условите и 

конфигурацијата на теренот. 

За изведување на минерските работи од посебна важност е утврдувањето на 

временските прилики во текот на денот. Атмосферските услови често се менливи во 

текот на денот и затоа тие мора да се следат и врз основа на тоа треба да се планира 

времето за минирање. Со постојано  следење на атмосферските услови и  со 
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соодветно прилагодување према нив, се внесуваат потребните корекции во однос на 

времето на минирање. 

Правила при минирање 

Како поволни атмосферски фактори за изведување на минирањето се сметаат: 

1. Ведро до делумно облачно време, со слаби ветрови и рамномерно 

зголемување на температурата. Најчесто тоа е времето околу 09-10 

часот наутро или 12-14:30 часот напладне , кога во повеќе случаи е 

елимнирана појавата од температурни инверзии; 

2. Мошне поволни услови се сметаат и деновите со незначителни 

температурни одстапувања; 

3. Облачните денови со брзи измени во интензитетот на брзината на 

ветерот, па дури и кога се следени со поројни дождови; 

Минирањето не  се изведува во: 

1. Деновите со магла, кога воздухот е релативно тивок и без движење; 

2. Задимени денови со малку ветер или без ветер, односно кога има 

состојба на типична инверзија на темпаратурата со висок индекс на 

загаденост на воздухот; 

3. Деновите кога владее запурнина односно исто така кога воздухот е 

релативно тивок и без движење; 

4. Ведри денови или понекогаш и денови со слаба магла, кога 

температурите се прилично константни или се со мошне слаби 

ветрови, кои придонесуваат за зголемување на воздушните и звучните 

ефекти;  

5. Во време на силни ветрови кои се проследени со продирање на студен 

воздух; 

6. Во денови кога температурата на површината на земјата брзо опаѓа; 

7. Во денови кога има атмосферски празнења 

Утовар и транспорт 
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Утоварот на варовникот се врши со багер на електричен погон, од типот EKG 

– 5,5 А со зафатнина на корпа за утовар од 5,5 m3, утоварна лопата од типот 

Caterpilar 980 C со запремина на корпа 4,5 m3 и утоварна лопата CAT 980L со 

запремина на корпа 5,5 m3. 

Двата катерпилари САТ 980 С и САТ 980 L со јачина на мотор 125 кW и 191 

кW и капацитет 180 и 240 t/h. Повремено може да се користи и утоварна лопата ULT 

220. 

    

Слика 3 и 4 Рударска механизација камион, товарна лопата, дампер 

Транспортот на варовникот од етажите до примарната дробилка од 

сепарацијата се врши со  два дампери. Максимална далечина на транспорт изнесува 

2 km. Еден дампер од типот EUCLID со јачина на мотор 311 KW, носивост 30 t и 

запремина на корпа 17,8 m3 и еден дампер од типот FAUN  со јачина на мотор 264 

KW, носивост 35,5 t и запремина на корпа 17,8 m3. Рударските машини се 

проверуваат од овластена компанија според техничките барања односно позитивните 

законски норми, за што во Прилог бр. 8 е даден Договор за технички преглед на 

рударските машини, додека нивното одржување во исправна состојба е одговорност 

на друга компанија за што во Прилог бр. 21, е даден договор за нивно одржување. 

Додека леките коли ги одржува овластениот сервис на добавувачот на возила, 

Договор даден во Прилог бр. 20. 

Во североисточната страна од копот во предходниот период е формирано 

надворешно одлагалиште. Јаловината воглавно се состои од црвеница од 

површинските делови на копот и истата во голем дел е искористена за рекултивација 

на веќе завршените повисоки етажи.  

Магацини за експлозив 
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Во рудникот за складирање на експлозивните материјали се изградени два 

магацински простори. Тие се суви (без влага), добро вентилирани и  безбедни за 

складирање на експлозивните материи.  

Локалитетот на двата објекта утврден е во согласност со законската 

регулатива за заштита од експлозивни материи во однос на останатите постоечки 

магацини за експлозивни и неексплозивни материи, производни и административни 

објекти вклопувајќи се во кругот на комплексот и изведени се како подземни 

складишта. Посебно е обрнато внимание на сигурносна оддалеченост на опасни 

објекти.   

Магацинот бр. 1 е подземен од тунелски (коморен) вид наменет за 

складирање на стопански експлозиви, детонаторски фитил и иницијални средства за 

тековниот обем за потребите на минирањето на компактното тело на варовникот во 

копот на комплексот. 

1.  Стопански експлозив (прашкаст и пластичен)              24.000 кг 

2.  Рударска каписла бр.8 и Nonel системи                         24.000 пар. 

3.  Детонаторски и спорогоречки фитил                             48.000 м. 

Влезот е затворен со метална врата способна да издржи притисок од 6 bar (во 

случај на експлозија). Пред влезот на растојание од 10 м поставена е рампа која 

служи за истоварање и товарење на материјали во возило. Има плато помеѓу рампата 

и главниот влез (порталот) на главниот ходник. Порталот е на 3,95 м од рампата со 

кота на нивелетата  575,50. 

Меѓу коморите за каписли и детонаторски и спорогоречки фитил и коморите 

за експлозив има простор од 31 м. Ходниците кои водат до коморите се на меѓусебно 

растојание од 21м и имаат одбојници кои служат како амортизери при евентуална 

експлозија. Нивелетите на ходниците се изведени со благ наклон кон излезот од 2%, 

со што е овозможено одводнување од евентуална појава на води. На левата страна на 

сите комуникациски ходници се изведени одводни канали со ист наклон како и 

нивелетата на ходниците. 

Вентилацијата во магацинот решена е со природна циркулација на воздухот. 

Вентилационата шахта е со кружен пресек, вертикална, на површината е заштитена 

со бетонски прстен и покриена со кров. Помеѓу прстенот и кровната конструкција 

поставена е мрежа за вентилација. Кровната конструкција е дрвена, а покривот од 

поцинкуван лим. 
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Новиот магацински простор (магацин бр.2) проектиран е за складирање на 

максимално количество на следниот асортиман на експлозивни материи: 

1. Стопански експлозив 50.000 кг. 

2. Детонаторски фитил 300.000 м - детонаторскиот фитил кој се користи 

има 12 гр/м пентрит (Пентаеритрит-тетра-нитрат), така што присуството на 300.000 

м на детонаторски фитил во магазинот го зголемува експлозивното оптеретување на 

магацинот со додатни 3.600 кг експлозив. Односно вкупното максимално количество 

на експлозив во магацинот  изнесува 53.600 кг експлозив. 

При изведбата на новиот магацин за индустриски експлозив и детонаторски 

фитил не е предвидена електрична инсталација.  

Осветлувањето е со рефлектори поставени надвор од магацинскиот простор 

со командување со прекинувачи на фасада. Рефлекторите се со тесен сноп на 

зрачење со металохалогена сијалица од 150W и го осветлуваат внатрешниот простор. 

Со тоа е избегнато предизвикувањето на пожар од електрични инсталации и уреди. 

Заштита од атмосферски празнења решено е со правилно заземјување со трака во 

темелите. 

Објектот е изграден од незапаливи материјали, запаливи и експлозивни се 

материјалите кои се складираат (амбалажа и експлозив).  

На влезот пред објектот и на платформата каде што се извршува утоварот и 

истоварот на експлозивот поставени се апарати за почетно гасење на пожар и тоа: 

четири рачни ПП - апарати тип С-9, еден преносен ПП апарат тип С-50 и два 

сандаци со песок. Покрај ова поставен е еден ПП апарат тип  С-9 во чуварницата 

пред оградата. Овие магацини за складирање на експлозивни направи се издаваат на 

надворешни компании со што и одговорноста за нивно одржување и складирање на 

експлозивните материи е префрлена на надворешната компанија. 

За снабдување  на површинскиот коп со електрична енергија се користи 

трафостаница ТС 35/6 КV, во која е поставена склопка од 6 КV. Од оваа склопка 

преку кабел ВН 78,  3х18 + 3х6 мм2 се снабдува со електрична енергија 

трафостаница од 160 КVА (овој кабел е вкопан во земја). Од трафостаницата 

струјата со дополнителни кабли се пренесува и користи за напојување при работа на 

багер, сирена (со инсталирана моќност 5,5 кW. На систем за напојување со 

електрична енергија на Површинскиот коп, по потреба се поврзуваат разни 

осветлителни тела (рефлектори) и барака за сменските работоводители. 
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II.2. ОПИС НА СЕПАРАЦИЈА 

Минираниот вровник од површинскиот коп со помош на дампери се носи во 

стационирана постројка за дробење и сепарирање. Постројката е со капацитет од 400 

t/h и истата е лоцирана на југоисточната страна на површинскиот коп. Изборот на 

технолошкиот процес е базиран на физичко-механичките својства на минералната 

суровина варовник и потребниот асортиман на фракции. Производните фракции кои 

се произведуваат во целост се усогласени со важечките стандарди на Република 

Северна Македонија. Технолошкот процес е доста економичен од аспект на 

потрошувачка на ударни тела, енергија, облоги и др. Процесот не создава штетни 

споредни продукти за атмосферата, односно животната и работната средина. Исто 

така процесот е сигурен во поглед на заштитата и здравје при работа на вработените 

и овозможува непречена примена на сите пропишани заштитни средства и мерки. 

Технолошкиот процес сорджи и систе за обеспрашување кој дополнително 

придонесува за заштата на вработените, животната средина како и за подобар 

квалитет на финалниот производ. 

Технолошкиот процес за преработка на минералната суровина варовник во 

Рудници Бањани АД Скопоје ги опфаќа следниве фази: 

 Примарно дробење и сеење; 

 Секундарно Дробење и сеење; 

 Терцијално дробење и сеење; 

 Погон за микронизација. 
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Слика бр. 5 Шематски приказ на сепарацијата  
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Примарно дробење и сеење 

Примарно дробеење и сеење-Во овој процес е за дробење на материјалот се 

корсти конусна дробилка од типот SYMONS30. Пред дробилката се поставени 

виброрешетка и вибро сито каде што се издвојува материјалот -35+0мм и со помош 

на транспортна трака се одлага на отворено одлагалиште. Здробениот материјал од 

дробилката  -100+0 мм со помош на транспортни траки се носи на полуотворен 

склад  -100+0 мм. 

Секундарно дробење и сеење 

Материјалот -100+0 мм со помош на вибрододавачи и транспортни траки се 

носи до вибрациони сита кои се наоѓаат пред дробилките. Овде просеаниот 

материјал со транспортна трака се носи на понатамошна обработка во трецијално 

сеење. Материјалот кој е крупен се насочува кон секундарните дробилки ударни-

ротациони од типот МК17 и потоа истиот се носи на терцијално сеење. 

Терцијалното дробење и сеење 

За овој технолошки процес поставени се вибрациони сита кој просеаниот 

материјал го носат на транспортни траки. Транспортните траки истот го носта до 

бункер за готов материја(-4+0мм, -8+4мм, -16+8мм, -31,5+16мм) или на отворено 

одлагалиште. Материјалот кој нема да се се просее на виброситата со помош на 

транспортна трака се носи во приемен бункер за терцијално дробење.  

Од приемниот бункер со помош на вибрододавачи материјалот се пушта во 

терцијалните дробилки (чекичари) М112 кои овој материјал го дробат и истиот со 

транспортна трака го носта повторно во терцијално сеење. 

 

Погон за микронизација 

Овој погон е претставува всушност два засебни погони и тоа: Алпини- 

Аусбург и  Ултра-фин Млин. Погонот Алпини претставува комплетно затворен 

ситем од цевки и класификатори. Погонот Алпини го корсите системот за 

отпрашување кој е поставен по целата инсталација и истито со помош на 

вентилатори, дувалки и дозатори го собира и прерапотува. Со помош на микро 

класификатори прашината се доведува до бараната класа и истата се депонира во 

силоси. Од силосите материјалот се пакува во вреќи или во автоцистерни од каде се 

испорачува до крајните купувачи. 

За квалитетот на добиените фракции се обезбедува од страна на компанијата 

Евро Консалтинг за што во Прилог бр. 11 е даден договорот за соработка. 
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Слика бр. 6 Делови од постројката за микронизирани фракции 

 

Отпрашување во примарно дробење 

Отпрашувањето се врши по механички пат со типски циклон производ на 

фирмата  Вентилатор - Загреб, со капацитет од 10.800 м3/h и со јачина на моторот од 

22 KW. Овој циклон работи во склоп со бункер каде се собира прашината, која се 

отстранува со количка на депонија. 

Отпрашување во секундарно и терцијално дробење 

Во секундарниот дел на сепарацијата отпрашувањето се врши со помош на 

филтерски отпрашувач со капацитет од 38.000 м3/h со јачина на моторот од 55 KW 

производ на фирмата “Алпине”- Аугсбург. 

Филтерскиот отпрашувач се состои од филтер вреќи и прифатен бункер. 

Прашината од бункерот со помош на турбодувалка со 10.210 врт/мин и со количина 

на воздух од 8,4 м3/мин преку цефки се транспортира до филтерот за терцијално 

класирање. 

Отпрашување во терцијално класирање 

Во овој дел за отпрашување вграден е филтерски отпрашувач со капацитет од 

25.000 м3/h со јачина на моторот од 37 KW, производ на фирмата “Алпине”. 

Прашината донесена од секундарно отпрашување со турбодувалка со 14.460 врт/мин 

преку цевки се транспортира во постројката за фино класирање, каде се класира или 

собира во бункер. 
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Отпрашување во фино класирање 

Во постројката за фино класирање вграден е исто така филтерски отпрашувач 

со капацитет од 15.000 м3/h и со јачина од 18,5 KW. 

Целата всисана прашина од отпрашените места се испраќа во постројката за 

преработка на микронските фракции, ова е посебен систем со квалитетна опрема од 

"Алпине"- Аугсбург производство, каде се врши класирање на микронските 

фракции, или со елеватори се транспортира во бункери за складирање како готов 

производ за продажба или понатамошна доработка. 

Добиената прашина се спојува со фината варовничка прашина со гранулација 

(0 - 0,2) мм која се доработува во постројката за преработка на микронските класи. 

Со оваа нова опрема се добиваат фракции со кои се заокружува целокупниот процес 

на производство на микронизиран варовник за задоволување на потребите на целата 

територија на Република Северна Македонија и околните соседни земји. 

Во овој погон е додадена уште една машина која треба да обезбеди непречена 

работа без создавање на големи количини на залихи.  

 Ultrafine млинот е машина за производство на фин и ултра фин-прав од 

варавовник. Се употребува за мелење на средно и ниско цврсти материјали кои по 

Мосовата скала се со цврстина под 6 (варовник, калцит, креда, доломит, каолин 

итн.). 

Целиот сет опрема се содржи од: бункер, додавач, главна единица, 

класификатор, двоен циклон колектор, пулсов отпрашувач, вентилатор, пригушувач 

на шум и други потребни цевки. Главната структурна единица се состои од главниот 

мотор, редуктор, влезен дел, дел за мелење, главна оска, ракавец за лагер, прстени, 

ролни, класификатори, мотор со класиффикатор, влез и излез.  

Во моментот на изготвување на барањето за добивање на Б интегрирана 

еколошка дозвола дел од опремата на овој склоп беше на сервис па на сликата во 

продолжение се дедени само делот кој не беше тргнат. 
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Слика 7 и 8 Делови од млинот за фино и ултра фино мелење 

Производите на Рудници Бањани АД Скопје, се произведуваат по европските 

стандарди, воедно компанијата има добиено сертификат за сообразност за фабричка 

контрола кој го потврдува квалитетот на производите, а истио е контролиран од 

страна на реноминираната институција ГЕИНГ Krebs & Kifer, Скопје (договор за 

контрола е даден во прилог бр. 10). 

 

II. 3 ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ 

Административна зграда од цврста градба со катност П+1, во која управата е 

сместена на катот. Пред објектот е оформено проширено плато за паркирање на 

службени возила.  

 Централен магацин за резервни делови од цврста градба, приземен за 

складирањето на резервни делови на целиот комплекс. 

 Капија и служба за испорака на готови производи од цврста градба, приземен 

и во него се сместени портир - чувар, вагарска служба и благајна за продажба на 

готови производи. 

Во склоп на инсталацијата припаѓаат и објектите: 

 Трафостаница од типска градба со потребен капацитет ТС35/6/0,4 кV за 

напојување со електрична енергија на сите потрошувачи од инсталацијата. Во 

прилог бр. 18 е даден договорот за снабдување со електрична енергија додоска во 

прилог бр. 23 е даден извештај од изпирување за присуство на ПХБ во 

трансформаторско масло од каде се гледа дека маслото нема ПХБ. 



                                        
Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД  Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   18 
 

 Машинската  работилница ја сочинуваат: 

Надворешен канал за поправка на товарни возила но и просторија со 

внатрешни канали за поправка на товарни возила со алатница и автоелектричарска 

просторија и дел за одвивање на браварски работи како една целина. 

Машинската работилница е лоцирана на површина од 184,56 м2. 

Конструкцијата на објектот е изведена од масивен тврд и постојан градежен 

материјал. Локацијата даденa е во прилог  бр. 40. Надворешениот  канал за поправка 

на товарни возила е од цврста градба, се користи за поправка на товарни возила што 

се вклучени во севкупното производство на комплексот. 

 Во  машинската работилница се врши лесно сервисирањето и поправката на 

мобилната механизација со која што располага комплексот. При тоа се врши само 

замена на стари - неупотребливи делови со нови. Отпадот од неупотребливите 

делови и гуми селектирано се одвојува и складира до продажба, додека отпадот од 

моторно и хидраулично масло се собира во буриња и чува до продажба. Додека 

евентуално излиените капки масло на подовите се отстрануваат со посипување со 

варовничка прашина. Прашината со апсорбираното масло се собира во контејнер и 

депонира заедно со комуналниот отпад. Да напоменеме дека до пред десетина 

години во овие работилници се вршеле редовни сервиси, но по реорганизацијата на 

акционерското друштво најголем дел од работите се доделени на надворешни 

компании за што се потпишани соодветни договори и поголем дел од истите го 

превземаат отпадот. 

Резервоар за вода е од цврста градба, надземен со  капацитет од 50 м3 за 

потребите на целиот комплекс. Во близина на резервоарот за вода се наоѓа и вкопана 

каптажа. Каптажата е објект од цврста градба вкопан во падината на површинскиот 

коп, се користи за потребите на рудникот и сепарацијата но и за водоснабдување на 

с. Мирковци. За употреба на технолошката вода од каптажата Рудници Бањани АД 

има поднесено барање за дозвола за зфаќање на вода до надлежното Министерство 

за животна средина и просторно планирање од каде се чека одобрениото (прилог бр. 

9). 

Целокупното извршување на работните обврски на вработените во 

компанијата е во согласност со стандардот ИСО 14001:2015 кој допринесува во 

одржливо управување со животната средина (Прилог бр. 12 Сертификат). 
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Дел од транспортот на материјалите како низ компанијата Рудници Бањани 

АД Скопје така и надвор од неа ги врши надворешна компанија со сопсвен возен 

парк за која услуга во Прилог бр. 14 е даден Договор. 
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

Организациона шема на работа - органограм даден во прилог на текстот. 

Рудници Бањани АД Скопје е акционерско друштво со 100% сопственост од 

вработените и работи според организациона раководна шема и во согласност со 

Правилникот за систематизација на работните места, па редоследот е следен: 

Претседател на одбор на директори, двајца генерални директори, еден неизвршен 

директор, еден независен неизвршен директор, раководители на финансии и 

сметководство, главен оперативен инженер на рудник, раководител на рудник и 

раководител на сепарација и Алпине. 

Организационата шема на работа органограмот е даден во продолжение на 

текстот: 
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ORGANIZACIONA   [EMA – ORGANOGRAM 

NA RUDNICI “BAWANI” AD Skopje 

 
 

 

 

 

 

Слика 9. Организациона шема на управување во Рудници Бањани АД Скопје 

Претседател на одбор на 

директори 

Генерален директор 
II 

Генерален директор I Неизвршен директор Независен неизвршен 

директор 
 

Рак на финансии и 

сметководство 

Гл. оперативен инж. на 

рудник 

Раководител на рудник Рак на сепарација и 

Алпине 
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Што се однесува до производниот процес, работењето во рудникот е под 

дирекна одговорност на генералниот директор 1 односно Главниот оперативен 

инженер на рудник како и Раководителот на рудник, кои се одговорни за сите 

работни активности кои се извршуваат на рудникот. Поединечна одговорност имаа 

управивачите на рударските машини машини од чие што управување зависи како 

квалитетот на завршената работа така и безбедност на вработените лица но и 

непосредната животна средина.  

При извршување на минерските работи, иако одговорноста е надворешната 

компанија која врши минирање, дел од одговорноста не ја исклучува и предметната 

компанија Рудници Бањани АД како барател на услугата. 

Сепарацијата е во најголем дел автоматизирана што значи може да работи без 

присуство на вработени лица. Вработните имаат обврска во надгледување на 

процесот и негово запирање по потреба заради настант дефект или друг вид на 

опаснот кој може да предизвика оштетување на истата. Исто така обврска на вработ 

е да ја стави во погон постројката или да ја програмира за да се вклучи самата 

однсоно да го програмира времетраењето на нејзината работа. Бидејќи не спостои 

континуиран мониторнг за мерење на емисиите на прашина од неколкуте излези од 

системите за зафаќање на истата, вработените имаат обврска на следење на емисиите 

кои се забележуваат визуелно доколку некоја од филтер вреќите се оштети, да се 

прекине процесот и да се изврши замена на филтер вреќата.  

Целокупната одговорнос за сепарацијата и алпине постројката е на 

Генералниот директор 1 односно раководителот на сепарација и алпине. 
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IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА  

 Табеларен преглед на суровини, производи и помошни материјали е даден во 

Табела бр. 2. 

 Варовник 

 Варовникот  спрема  минеролошкиот состав е многу чист, содржи околу 95% 

калцит, мала содржина на доломит (3%), кварц (1%) и незначителни количини 

органски материи, односно го има следните карактеристики: 

Минеролошки состав: 

            Калцит                   95,30 % 

            Доломит                  3,05 % 

            Кварц                       1,18 % 

            Лискуни                 трагови 

            Лимонит                 трагови 

            Структура - микрозрнеста 

            Текстура  - масовно компактна 

 

Табела бр. 1 Хемиски состав на варовникот: 

CaO % MgO % Al2O3 % SiO2 % R2O3 % Губиток при 

жарење % 

49,5 – 55 1,0 – 6,0 0,01 – 0,3 0,1 – 0,6 0,2 – 0,5 42 – 45 

 

Физичко механички 

карактеристики 

МКС-стандард Резултат 

Јакост на притисок                               

-во сува состојба   

-во водозаситена состојба                                                                       

 

MKC ЕN1926 

Рср = 126,0 МРа  

Рср = 121,0 МРа 

Водовпивање    MKC ЕN1097-6       0,10% 

Отпорност против абење со 

брусење          

MKC ЕN 1097-2 23,4 см3 

Зафатнинска маса MKC ЕN 1097-3 2700 кг/м3 

Постојаност на дејство на 

мраз   

МКС ЕN 1367-1             постојан 
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Специфична тежина     2,75 т/м3 

Насипана тежина  1,5 - 1,6 т/м3 

Густина  0,989 т/м3 

Порозност    0,01% 

Коефициент по Девал MKC ЕN 1097-1 9,1 

Коефициент по Лос Ангелес  24,3      

 

Пластични експлозиви 

Пластичниот експлозив содржи токсични компоненти како нитро - гликол, 

динитро и тринитро толуол, кои можат да го загрозат здравјето на вработените со 

вдишувања на испарувањата и нивната апсорбција преку кожата. Пластичниот 

експлозив е осетлив на зголемена температура над +30 оС кога може да дојде до 

издвојување на нитроглицеринот и нитрогликолот од експлозивот, а при помала 

температура од -20 оС може да дојде до смрзнување на нитроестрите. И во двата 

случаи експлозивот е опасен за манипулација и несмее да се издава за користење. 

Прашкасти експлозиви 

За прашкастиот експлозив се непожелни температури над +30 оС, кога 

промената на кристалната структура, амониум нитратот стврднува и го прави 

експлозивот неупотреблив. Иста состојба е при диспергираниот прашкаст експлозив, 

а слична и при АНФО експлозивот. Основна експлозивна компонента на 

детонаторскиот фитил C12 е пентритот, кој не е токсичен. Добро амбалажиран не 

може да предизвика последици кај вработените. 

Прашкастите експлозиви како бризантна компонента содржат динитро и 

тринитро- толуол. Иако се патронирани на скоро идентичен начин како и 

пластичните експлозиви, можно е присуство на испарувања и онечистувања на 

амбалажата со експлозив. Затоа не е дозволена манипулација со пластичниот  и 

прашкастиот експлозив без гумени ракавици. По завршената манипулација со 

експлозивот работниците треба да ги исперат рацете. 

Nonel - систем за иницирање  

Денес  минирањето на овој коп се изведува со систем за иницирање на 

екплозивните полнења без користење на електрична струја, Nonel систем од 

Шведско производство. Со овој систем се постигнува подобро дробење на 
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минираната стенска маса, редукција на сеизмичкото дејство од минирањето во 

околината и зголемување на факторот на искористување на експлозијата. 

Бавногоречки фитил се користи за иницирање на рударската каписла и има 

јадро од црн  барут обмотан со повеќе памучни конци и изолација од ПВЦ или 

битумен, против влага. Се пали со помош на искра или минерски кибрит. 

Дизел гориво се употребува за камионите дамперите и утоварните лопати кои 

имаат мотори со внатрешно согорување. 

 

Безбедносни карактеристики на суровините како што се маститие и сите 

видови на масла и експлозивот се дадени во пролиг на ова барање и тоа од Прилог 

бр. 28 па се до прилог бр. 37. 
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Табела 2: Детали за суровини, меѓупроизводи, производи поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на 

локацијата 

Реф. бр. Материјал/Супстанција 
CAS(4) 

број 

Категорија 

на опасност 

Моментал

но                              

Склад. 

колич. 

(тони) 

Годишна кол. 

(тони) 
R и S  фраза(3) 

11010 1. Сепариран варовник 0-700 mm 471-34-1 / 10.000 100.000 
R36,R37, R38, 

S26,S36 

21020 2. Тампон 0-35 mm 471-34-1 / 10.000 10.000 / 

21021 3. Тампон 0-63 mm 471-34-1 / 1200 25.000 / 

21030 4. Сепариран варовник 0-100 mm 471-34-1 / 3.300 90.000 / 

21110 5. Сепариран варовник 0-4 471-34-1  40.000 20.000  

21111 
6. Сепариран варовник 

0-2 mm 
471-34-1 / 1.400 500 / 

21112 
7. Сепариран варовник 

0,8-4mm 
471-34-1 / 300 250 / 

21114 
8. Сепариран варовник 

2-4 mm 
471-34-1 / 800 25.000 / 

21120 
9. Сепариран варовник 

4-8 mm 
471-34-1 / 0 100 / 

21121 
10. Сепариран варовник 

2-5 mm 
471-34-1 / 700 20.000 

/ 

21130 
11. Сепариран варовник 

8-16 mm 
471-34-1 / 5 4.500 

/ 

21131 
12. Сепариран варовник 

8-11,2 mm 
471-34-1 / 500 10.000 

/ 

21140 
13. Сепариран варовник 

16-31,5 mm 
471-34-1 / 2 500 

/ 
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21141 
14. Сепариран варовник 

16-22,4 mm 
471-34-1 / 0 20 / 

21150 
15. Фракција: 

30-60 mm 
471-34-1 / 750 8.000 / 

21210 16. Филер рефус 0-0,09 mm 471-34-1 / 1 0 / 

21232 
17 Микронизиран варовник 

0,4-0,8 mm 
471-34-1 / 130 500 / 

21233 
18. Микронизиран варовник 

0-0,4 mm 
471-34-1 / 1 30 / 

21240 19. Филер пакуван 471-34-1 / 22 250 / 

21311 20. Сточна креда пакувана / / 8 80 / 

21 Нафта 64742-03-6 класа 2 1 t 8 t R45; S 53-45 

22.  Садови под притисок: 
74-86-2 

7782-44-7 

компримиран 

гас  klasa  2 
/ 10 л 

R5-6-12 

8; 

S(2-)9-16-33 

(2-)17 

23.  
Масло за подмачкување 

(Shel Omala S2G150) 
91745-46-9 

 

klasa  3 
39 l 

 

30 l 
R49 R51/53 

24.  Маст-Shel Gadus,  

68037-01-4 

1000172-11-1 

68411-46-1 

270-128-1 

klasa  3 35 kg 
 

160 kg 

R38-43-52/53 

S61 

25.  

 

 SHELL PREMIUM ANTIFREEZE 

LONGLIFE CONCENTRATE (774 D-F) 

107-21-1 

19766-89-3 
klasa  3 340 l 300 l / 
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26.  Хидраулично масло / klasa  3 250 л 1000 л / 

27.  Трансмисионо масло 25307-17-9 klasa  3 33 л 30 л 
R22, R34, R43, 

R50  

28.  Редукторско масло 91745-46-9 klasa  3 180 л 0 л R43, R51/53 

29.  Вода 7732-18-5 / / 400 м3 / 

30.  Хартиени вреќи / / 1000 пар 7000 пар / 

* Маслата и маста се на синтетичка основа, биодеградибилни и не содржат материи кои негативно влијаат врз животната средина. 
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V.  ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

 Од работата на инсталацијата не се создава класична јаловина во текот на 

експлоатацијата. Поради тоа што се работи за рудник кој е отворен пред многу 

години при што нема отворање на нови етажи што значи дека не постои хумусен 

слој кој треба да се одстрани, туку се работи на веќе отворените етажи кои имаат 

доволно резерви за работа на рудникот во наредните 10 години. 

Од работата на Рудници Бањани А.Д. Скопје отпадот што се продуцира 

воглавно е комуналниот отпад од вработените во претпријатието, стари гуми од 

мобилната механизација, пластични садови од водата за пиење и акумулаторски 

батерии.  

Цврстиот отпад од инфраструктурните објекти се јавува во машинската 

работилница, алатницата, управната зграда и сл. Отпадот од машинската 

работилница - акумулаторските батерии се собираат во магацинска просторија до 

продажба на овластена компанија или на добавувачот на новите акумулаторски 

батерии, старите гуми се користат за означување и ограничување на складови со 

различна нивелација на теренот на тој начин што се исполнуваат со хумус и се 

насадуваат со млади садници. На овој начин се решава и отпадот кој се појавува од 

малите хумусни наслаги во рудникот и се придонесува за заштита на животната 

средина. Талозите од перење на возилата со пуромат и од евентуално излиени капки 

од масти и масла од одржување на возниот парк и останатата опрема во машинската 

работилница се упатуваат во шахта- одмастувач и повремено се чистат. Доколку 

дојде до искапување на масти и масла се отклонуваат со посипување на варовничка 

прашина врз истите и се одложуваат во контењерот за цврст комунален отпад. 

Повремено чистење на септичка јами врши Водоканал ДОО Скопје, за што 

во прилог бр. 25 е даден договор за услугата. 

Комуналниот отпад делумно се селектира. Отпадната хартија металните 

делови, пластичните паковки ја превзема компанијата Бе Метал компани ДООЕЛ 

Скопје со која Рудници Бањани АД Скопје има потпишано договор даден во прилог 

бр. 16 . Останатата малата количина на комунален отпад се собира во пластични 

канти од 80 л кои Рудници Бањани АД сами ги имаат набавено и потоа се истураат 

во контењерот од 3 м3 кој го празни ЈКП СЦГ, во прилог бр. 19 дадена сметка за 

извршена услуга .  
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 Од мобилната механизација како отпад се јавуваат истрошени акумулатори, 

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

продажба како секундарна суровина. Во прилог бр. 13 е даден договор за 

превземање на отпадни акумулатори со компанијата Ивал Трејд, додека во Прилог 

бр. 38 е дадена потврда за превземање на отпадни пневматици.  

 Мастите и маслата за потребите на механизацијата се складирани во метални 

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

бидејќи се реупотребуваат за складирање на отпадни масла. Превземањето на 

опасниот отпад е од страна на овластена компанија за што во прилог бр. 15 и 22 е 

даден договорот за услугата. 

 Во самата инсталација за одржување, промена на делови на механизацијата, 

доколку се појават излиените капки од масти и масла се посипуваат со варовничка 

прашина и отстрануваат.  

 Поради замената на празните садови под притисок со ацетилен и со 

кислород за полни, истите не се јавуваат како отпад. Договор за откуп на електична 

и електронска опрема како и постапување со отпад од пакување се дадени во 

прилог бр. 17 однсоно 24. 

Во табела 3 прикажани се видот, количината и начинот на третман и 

одлагање на генерираниот отпад.  
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Табела 3: Видови на отпад кој се продуцира на инсталацијата 

 

 

Реф. 

бр. 

Вид на отпаден 

материјал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Количина 

Преработка/одложување 

Метод и 

локација на 

одложување 
Количина 

по месец 

(тони) 

Год. 

Количина 

1.  Комунален отпад 20 03 01 0,4 5,0 т Се собира во  контејнер 

ЈКП СЦГ го 

превзема за 

депонирање 

2.  

Неупотребливи 

експлозивни 

средства 

16 04 03 / / 
Минерската група веднаш 

ги уништува 

На 

површинскиот 

коп 

3.  
Акумулаторски 

батерии 
16 06 01 

16 06 02 
/ 1 пар 

Се складираат до 

продажба или замена за 

нови 

Во складишен 

простор во 

дополнителен 

сад до 

превземање од 

Ивал трејд 

4.  

Стари гуми од 

мобилна 

механизација 

16 01 03 / 1-2 

Се употребуваат за 

садници или чуваат до 

продажба на отпад 

На отворено 

до предавање 

на овластен 

акомпанија 

5.  Пластика и гума 19 12 04 / 0,2 

Се реискористува за 

поправка на траки. 

Неупотреблив дел се чува 

до превземање од 

надворешна фирма 

Се чуваат во 

работилница 

до подигање 

од Бе Метал 

6.  Делови од возила 16 01 99 / 
Променлива 

количина 

Се селектираат отпадните 

материјали за 

реискористување 

Се чуваат во 

работилница 

до подигање 

од Бе Метал 

7.  

Отпадни масла 

хидраулично, 

моторно 
13 02 06* / 0,2 

Се собира во метални 

буриња  и складира до  

реупотреба 

Се складира 

на означено 

место во 

кругот на 

инсталацијата  

8.  Метален отпад 20 01 40 / 0,4 Се селектира 

Се чува до 

превземање од  

Бе Метал  

9.  
Мил од септичка 

јама 
20 03 04 / 3 м3 Се исцпува со 

автоцистерна  

Водоканал 

ДОО Скопје 

го носи во 

пречистителна 

станица 

10.  Отпадна хартија 20 01 01 30 360 
Се складира и чува во 

определена просторија 

Се чува до 

превземање од  

Бе Метал 

компани 

ДООЕЛ 

Скопје 

11.  
Отпадна пластика 

(ПЕТ) 
15 01 02 50 пар 2.000 пар 

Се складира и чува во 

определена просторија 

Се чува до 

превземање од  

Бе Метал 

ДООЕЛ 

Скопје 
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   VI. ЕМИСИИ  

 VI.1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

Според упатството за подготовка на образецот за Б –интегрирани еколошки 

дозволи, емисиите во атмосферата ќе ги категоризираме во: 

 Емисии од котли; 

 Точкасти емисии; 

 Фугитивни и потенцијални емисии; 

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

изворите на емисија во атмосферата може да заклучиме дека: 

 Емисии од котли од предметната инсталација не постои.  

 Точкасти емисии  

 Како точкасти емисии во атмосферата се појавуваат:  

- Емисија во атмосферата вентилациониот канал од отпрашувањето во 

примарно дробење – циклон; 

- вентилациониот канал отпрашувањето во секундарно и терцијално дробење 

(од филтрите за секундарно отпрашување); 

- вентилациониот канал од отпрашувањето во терцијално класирање. 

 

 Точкастите извори се јавуваат во РЕ Сепарацијата. Како што е прикажано во 

табелата бр. 3.  Загадувањето на воздухот од овие извори е исклучиво со варовничка 

минерална прашина, како што е опишано во технолошкиот процес не постои 

хемиски процес или додавање на адитиви кои можат понатаму да се најдат во 

атмосферата туку се работи само за механичко дробење на варовникот и негово 

класирање според големината на зрното. 

 За намалување на високиот процент на фина прашина во сепарацијата  

изграден е посебен систем за отпрашување. Дел од системот за отпрашување е 

изведен уште со изградбата на технолошките линии, додека друг дел се изведувал 

откако постројките отпочнале со работа. 

 Отпрашувањето во примарниот дел се врши по механички пат со типски 

циклон производ на “Вентилатор” од Загреб. Тој е во склопот на бункерот каде се 

собира прашина. Оваа прашина се носи со количка во депонијата за јаловина. 
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 Во секундарниот дел на сепарацијата отпрашувањето се врши со филтерски 

отпрашувач производ на фирмата “АЛПИНЕ” – Аугсбург. Апаратот за 

отпрашување кој се состои од низа на филтер вреќи и прифатен бункер. Прашината 

од бункерот со помош на една хранилка и турбо дувалка преку цевки се 

транспортира се до филтрите за терцијално класирање. Испусниот цевковод од 

филтрите поврзан е со воден таложник за фино доотпрашување. Таложникот е во 

суштитна ископана дупка полна со вода каде е насочен цевководот, при што доаѓа 

до налепување на евентуално заостанати честички од прашината на водената 

површина. После завршување на работата на филтерската постројка доаѓа до 

исталожување на суспендираните честички на дното. После 50-60 дена се врши 

чистење на талогот по што иститот се враќа во процесот на производство после 

одлежување однсоно сушење. 

 За отпрашување во терцијално класирање вграден е филтерски отпрашувач 

производ на фирмата “Алпине”. Прашината донесена од секундарно отпрашување 

со турбодувалка и преку цевки се транспортира во постројката за фино класирање, 

каде се класира или собира во бункери. 

 Отпрашување во фино класирање - во оваа постројка вграден е филтерски 

отпрашувач. Прашината од отпрашувачите оди на понатамошна преработка или со 

елеватори се транспортира во бункери за складирање како суровина за доработка 

или готов производ.  

Како точкасти мобилни извори на загадување се појавуваат моторите со 

внатрешно согорување, односно ауспусите на тешката механизација која се 

употребува во инсталацијата и тоа: товарната лопата, камионите. Емисиите во 

атмосферата од возниот парк на инсталацијата се резултат на согорување на 

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

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

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

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

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

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

Канцерогено дејство имаат и честичките кои се појавуваат при процесот на 

согорување на горивата. Употребата на еколошките горива кои се на пазарите на 

територијата на Р.С. Македонија драстично допринесува за намалување на 

негативното влијание врз човекот и животната средина. 
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 Овие емисии во атмосферата поради малиот капацитет на инсталацијата и 

малиот број на возила сметаме дека не влијаат негативно врз животната средина и 

истата да ја загадуваат во размери кои бараат дополнителни анализа или 

превентивни мерки. 

 Во прилог бр. 27 на ова барање даден е извештај од мерење на емисии на 

прашина од вентилационите канали (оџаци) од каде потнцијално може да се појави 

прашина во случај на дефект на некоја од филтер вреќите или поради кинење на 

истите, запушување и сл. Согласно со направеното мерење емисијата на прашина е 

во рамките на МДК вредностите. 

 Фугитивни и потенцијални емисии  

 Можност за евентуална повремена краткотрајна појава на потенцијална 

емисија има при вршење на некои од операциите во затворените погони во 

сепарацијата и тоа при демонтирање и поправка на цевки од отпрашување (со 

примена на гасови од садови под притисок), кинење на шрафови од елеваторите со 

кофички, санирање на дефекти на опремата и сл. Одстранување на овие емисии во 

погоните се изведува со примена на природна вентилација. Природната вентилација 

се остварува преку  врати и прозори. 

Појава на фугитивна емисија на прашина се јавува и на следните места: 

- При дупчење; 

- При минирање;  

- При утовар; 

- При транспорт; 

- На отворен склад (-100 +0) мм; 

- На пресипни места (додавачите и сипките) при процесот на производство; 

- При поправка и санирање на дефекти во затворените погони; 

- На отворен склад, при пад на материјалот од транспортна трака Т19, за готов 

производ-фракцијата на варовник од (-4+0) мм; 

- Пакување на производите во хартиени вреќи; 

- Товарање на готовиот производ во камион или камион цистерна; 

- Чистење на погонот со индустриска правосмукалка. 

 За намалување на фугитивните емисии односно на позициите каде што се 

забележала зголемена количина на прашина превземени се посебни мерки и тоа: 

1. Работите во површинскиот коп во Рудници Бањани АД, се изведуваат 

на отворен простор и многу брзо и краткотрајно доаѓа до распостирање 
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на прашина и гасовитите продукти, после минирањето, кои со 

природна вентилација се евакуираат. Прашината главно содржи 

силициум диоксит, SiО2. Оваа компонента при дупчење, утовар и 

транспорт, може да делува само врз вработените во работната средина 

и за заштита од истата вработените применуваат заштитни 

респираторни средства. Патиштата кои се користат за транспорт се 

прскаат со вода. 

2. Полутворениот склад на класата (-100 +0) мм, каде се складира 

примарно издробениот варовник, затворен е со челична конструкција 

со осмоаголна форма во облик на пресечена пирамида и има складишен 

простор од 10.000 тони.    

3. На отворениот склад за фракцијата (-4+0) мм поставена е цевка со 

отвори и капаци и при производството се врши празнење на бункерот 

со дампер или со директен утовар во возила на купувачите. Појавата на 

прашина при паѓањето на материјалот  од поголема височина се 

намалува со употребата на оваа цевка, воедно камионите кои се полнат 

од бункерот и потоа го носат материјалот на отвореното 

одложувалиште и го искипуваат, значително ја намалува појавата на 

прашина. 

4. Отворените транспортни траки на готови производи се покриваат со 

монтажно-демонтажни капаци или има поставено водено отпрашување 

на оние места од траките каде што дозволува технологијата на работа-

каде што не доаѓа до намалување на квалитетот на производите. 

5. По завршување на товарењето на материјалот во транспортните 

средства за транспорт до потрошувачите, материјалот покрива со 

церада за да се спречи распрашување на прашина за време на превозот.  

 

 Според досегашните искуства и анализи на ваков тип на инсталации, може 

да се каже дека фугитивната емисија на минерална прашина се јавува во мала 

количина и според нејзините карактеристики, истата нема значајно влијание во 

загрозување на животната средина. Иако се работи за суровина која во себе содржи 

вода и при примарно дробење не продуцира значително количесто на прашина и се 

работи за минерална суровина која нема значително негативно влијние врз живиот 

свет, во услови на висок воздушен притисок и зголемена влажност на воздухот 
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допринесува да биде фактор на зголемување на суспендираните честички во 

воздухот што претставува негово згадување. 

 Останатите постапки на преработка се одвиваат во затворени системи и 

евентуалната појава на фугитивна емисија завршува во внатрешноста на самиот 

погон односно не ја загадува животната средина. Процесот на транспорт, и 

пакување на готовиот производ е локацијата на која може да се појави незначитлна 

појава на фугитивна емисија која завршува во погонот и повремено се собира од 

подовите. Доколку дојде до евентуална појава на дефект на системот, односно при 

отворање и поправка на истиот или при оштетување на некоја вреќа при процесот 

на полнење на истите на автоматизираната линија, во тие случаеви е можна појава 

на поголема количина на фугитивна прашина. Генерално и од процесот на пакување 

целокупната прашина што се јавува завршува на бетонираниот под од каде се 

собира и се враќа во процесот на производство или доколку е неупотреблизва се 

одложи на рудникот како срество за рекултивација.  

 Покрај ова неопходно е процесот на минирање на површинскиот коп да 

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

емисијата на прашина е краткотрајна и минимална. Дополнителна заштита на 

распространување на целокупната прашина е заштитното зазеленување на 

просторот на предметната инсталација го врши Рудници Бањани АД и што во 

наредниот период ќе продолжи да го прави. Со зеленилото се овозможува голем дел 

од прашината која се продуцира да се задржи на самите граници на инсталацијата, а 

не да стигнува до населените места. 

 За да се одреди количината на емисијата на минерална прашина од Рудници 

Бањани АД се вршат мерења на присуството на прашина од издувните 

вентилациски цевки на системот за отпрашување и тоа на 3 мерни места кај 

секундарно класирање, терциерно класирање и финално класирање. Од извештајот 

може да се види дека присуството на прашина во отпадните гасови кај наведените 

извори се во рамките на МДК вредностите од 150 мг/м3. 
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Табела бр. 4 Листа на извори на емисии 

Листа на точкасти извори на емисија 

Извор на емисија Детали за емисијата Третман 

Референца/бр.на 

оџак 

Висина на оџак 

(m) 

Супстанција/ 

материјал 

координати на 

извор 

Проток на 

воздух 

( Nm3 час) 

кол. на 

прашина 

(mg / Nm3) 

Тип на филтер/циклон/скрубер  

Примарно дробење 

А1 
/ 

Варовничка 

прашина 
/ / / / 

Секундарно 

отпрашување 

во таложник со 

вода 

Варовничка 

прашина 

42,10879 

21,40428 
6800 26 

Циклон TSVr -8-180 

Филтер вреќаст 

BC710-3/R-600 

воден таложник 

Терциерно 

отпрашување 
6 

Варовничка 

прашина 

42,10878 

21,40458 
6050 34 

Филтер вреќаст 

BC560-3/R-604 

Отпрашување во 

фино класирање 

15 

Варовничка 

прашина 

42,10707 

21,40706 
3750 25 

Филтер вреќаст 

Tip BC500-3/R-600 

Отпрашување во 

фино класирање 2 

Варовничка 

прашина 

Филтер вреќаст 

 

Отпрашување во 

фино класирање 3 

Варовничка 

прашина 

Филтер вреќаст 

 

Листа на потенцијални и фугитивни извори во атмосферата 

Поправка на дефекти 

во затворени погони 
/ 

Варовничка 

прашина 
/ / / 

Природна вентилација преку врати 

и прозори 

 

Склад на фракции 

(-120+0) mm 
/ 

Варовничка 

прашина 
/ / / Покриен склад 

Отворен склад за 

фракции 

(-4+0) mm 

/ 
Варовничка 

прашина 
/ / / Поставена цеска со отвори и капаци  

Транспортни траки 

за готови производи 
/ 

Варовничка 

прашина 
/ / / 

Покриени траки, водени 

распрскувачи 
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  VІІ. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Варовничките маси се однесуваат како хидрогеолошки спроводници, кои 

немаат карактеристики на хидрогеолошки колектори, односно акумулатори и не 

предизвикуваат создавање на подземни издани. Се карактеризираат со голема 

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

на површинскиот коп. 

Поради тектонските и геолошките карактеристики, создадени се услови за 

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

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

одводен т.н. ободен канал (Види слика 10) кој е длабок 1 м и широчина на дното 

изнесува исто така 1 м и косини на ѕидовите од 45 о. Ваква заштитен канал 

поминува и во делот на сепарирање на варовникот покрај границата на 

инсталацијата. 

 

 

Слика 10. Заштитен одводен канал 

 Сепарацијата не се јавува како потенцијален загадувач на водите бидејќи 

отпадни води при процесот на сепарирање нема. Тие се јавуваат само при 

постапките за спречување на ширењето на прашината во околната средина, односно 

како резултат на мерките што се превземаат за спречување на емисијата на 

прашината, како и од одржувањето на инфраструктурните објекти. 

Отпадни води од одржувањето на инфраструктурните објекти се: 

- Отпадни води од машинската работилница; 

- Отпадни води од прскање на транспортните средства; 

- Отпадни води од миење на инертните сообраќајници и 

- Санитарни отпадни води; 

- Лабораторијата за испитување на гранулометриски состав на варовникот. 
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Отпадните води од миење на подовите во работилницата се онечистени со 

масти и масла и цврсти честички од обработка на работните делови, прашина и сл. 

Овие води се водат во маслофаќач, кој е вкопан во земја и е покриен. Ваквите 

активности со текот на годините се намалуваат поради тоа што голем дел од 

активностите ги извршува надворешна компанија која има обврска при одржување 

на возилата да се грижи и за состојбата со животната средина. Од друга страна 

имаме многу мало искористување на капацитетите на инсталираната опрема која се 

употребува краток временски период, а произведува големи количини на 

производи. 

За потребите на примараната дробилка во жешкиот период од годината 

инсталиран е систем за разладување со помош на вода која кружи по затворен 

систем и излегува во непосредна близина на дробилката каде се лади на етажни 

отворени садови кои ротираат и прават еден цел круг на ланчестиот систем, така се 

лади и повторно се враќа во подземниот резервоар. Оваа вода повремено се 

надополнува поради испарувањето кое се случува при ладењето во надворешните 

услови, кој процес е автоматизиран со вклучување на вентилот поврзан со пловка. 

Во моментот кога нивото ќе падне пловката ја менува положбата и го отвора 

вентилот кој пушта вода и го дополнува резервоарот. Од овој систем не постои 

емисија на отпадна вода освен мало испарување кое се појавува при ладење на 

водата во надворешноит дел од системот. 

Интерните сообраќајници се изложени на прашина која што доаѓа од 

сепарацијата. За да се спречи таа прашина да се прошири во пошироката околина, 

сообраќајниците се мијат со цистерна или со помош на црево на некои делови, 

неколку пати во текот на денот. Оваа вода поради добрата нивелација на теренот 

исто така се прифаќа во вештачките езерцата во кои се појав ува и животински свет.  

Санитарните отпадни води се зафаќаат во две засебни септички јами од кои 

една е лоцирана во близина на управната зграда, а другата е поставена во 

непосредна близина на лабораторијата. 

Отпадните води од санитарните јазли е од 47-те вработени кои работат во 

две смени кога се работи со полн капацитет на производство. Поради намалениот 

обем на производство достигнува до 10% од проектираниот капацитет. Повремено 

чистење (по потреба) на двете септички јами врши Водоканал ДОО Скопје. 

Лабораторијата за испитување на гранулометрискиот состав е сместена во 

индустрискиот објект, во приземјето. Во неа се вршат лабораториски испитувања за 
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потребите на рудникот и сепарацијата. Отпадните води од лабораторијата се во 

многу мали (макс 2л кога се спроведуваат испитувањата) количини и главно со 

примеси од варовник кој се јаува при изработка на ситови анализи и сеење под 

вакум за микронските класи. 

Отпадни води од работата на инсталацијата и од спречување на ширењето на 

прашината во околната средина, како и од одржувањето на инфраструктурните 

објекти се упатуваат кон вештачкото езерце во кое се врши исталожување на 

прашината. И атмосферските води кои се онечистени со микронизиран варовник се 

насочени кон езерцето.  Езерцата се со длабочина од 4 м и зафатнина од околу 2.000 

м3, лоцирани се во кругот на сепарацијата: слика 11). 

 

Слика бр. 11 Вештачки Езерца во кругот на Рудници Бањани АД Скопје 

 Хидролошките мерења кои се вршени на површинските води и водите од 

помалите и поголемите извори во регионот на рудникот и сепарацијата Рудници 

Бањани АД, потврдуваат дека истиот нема негативно влијание врз површинските и 

подземните води. Снабдувањето на објектот со техничка вода и за санитарни 

потреби е каптажата која е лоцирана на концесискиот простор и е во функција од 

отворањето на рудникот од која каптажа се снабдуваат со вода за пиење околните 

селски населби. За добивање на дозвола за зафаќање на вода од каптажата Рудници 

Бањани АД Скопје има поднесено барање до Министерство за ЖСПП. За вода за 

пиење Рудници Бањани АД купува флаширана вода со што се задоволуваат 

потребите на сите вработени во компанијата. 
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 VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

 Директно загадување на почвите не постои. За индирекното загадување на 

почвите исто така можеме да кажеме дека не е можно поради тоа што: 

 Санитарните отпадни води се зафаќаат во септички јами и  нивно чистење 

врши Водоканал ДОО Скопје. 

 Се врши одвод на отпадните и атмосферските води и евентуално истечената 

вода од местата каде се применува прскање со вода,  преку интерната 

сообраќајница и изведената канлевка се прифаќа во вештачкото езерце 

(таложник), во кругот на рудникот. 

 Масните наслаги и остатоци од емулзија од машинската работилница кои се 

јауваат ретко и во мали количини, веднаш по исцрпување се складираат во 

засебен сад за да се предадат на овластена компанија; 

 Комуналниот отпад делумно се селектира. Отпадната хартија металните 

делови, пластичните паковки ја превзема компанијата Бе Метал компани 

ДООЕЛ Скопје. Останатата малата количина на комунален отпад се собира 

во пластични канти од 80 л кои Рудници Бањани АД сами ги имаат набавено 

и потоа се истураат во контењерот од 3 м3 кој го празни ЈКП СЦГ 
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     IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

 

 

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

X.1  Бучава 

Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во 

Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (“Сл. Весник на 

РМ“ бр. 120/08). Според него постојат 4 степени на заштита од бучава и тоа: 

 Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за туризам 

и рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени установи за 

болничко лекување и подрачје на национални паркови и природни 

резервати; 

 Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно 

наменето за престој, односно станбен реон, подрачје во околина на 

објекти наменети за воспитна и образовна дејност, објекти за социјална 

заштита наменети за сместување на деца и стари лица и објекти за 

примарна здравствена заштита, подрачје на игралишта и јавни паркови, 

површини со јавно зеленило и рекреациски површини и подрачја на 

локални паркови. 

 Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен 

зафат во околината, во кое помалку ќе се смета предизвикувањето на 

бучава, односно трговско- деловно-станбено подрачје, кое истовремено е 

наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има заштитени 

простории, занаетчиски и слични дејности на производство (мешано 

подрачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни центри каде 

се вршат управни, трговски, услужни и угостителски дејности. 

 Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени 

зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, 

подрачје без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други 

слични производствени дејности, транспортни дејности, дејности за 

складирање и сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат 

поголема бучава. 

Како најголем извор на бучава од работењето на Рудници Бањани АД ад 

Скопје се појавува примарното и секундарното минирање. На површинскиот коп 

при изведување на операцијата минирање интензинтетот и распоредот за 
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распределбата на воздушни ударни и звучни бранови може да има поголемо 

значење и да преставува поголем проблем од вибрацијата на тлото. 

Од пресудна важност е локацијата на населбата во однос на површинскиот 

коп, геолошките услови и конфигурацијата на теренот. Потенцијална опасност при 

минирањето преставуваат и ударните бранови. Воздушните ударни бранови зависат 

од: 

- Применетата метода за минирање; 

- Начинот за минирање на минското поле; 

- Количеството на експлозив. 

Метеролшките услови имаат влијание врз интензитетот на воздушните удари 

и звучните ефекти кои што се создаваат при минирање. На воздушните ефекти 

влијаат правецот и брзината на ветерот. Врз ширењето на завукот влијае брзината 

на ветерот и температурата, во функција од висината и конфигурацијата на теренот. 

Ако минирањето се извршува без ветер, чујноста на звукот е во правец на ширење 

на воздушните бранови од минирањето. Кога фронтот на воздушните бранови е 

насочен спротивно од ветерот, тој ќе се свитка во форма на крива. Во зависност од 

интензитетот на воздушните бранови, чујноста може да се јави на сосема друго 

место. Фронтот на бранови во тој случај може да го прескокне целото подрачје и 

чујноста да биде од друга страна на копот. 

Одредувањето на поволните и неповолните услови за изведување на 

минирањето не можат да се одредат по некој шаблон, бидејќи тие се функција од 

повеќе фактори. 

Ветерот делува на зголемување на звукот. Зголемувањето на звукот под 

влијание на ветерот, скоро секогаш е во правец на ветерот. Влијанието на ветерот 

врз бучавата обично е најголемо во зимскиот период.  

Поради тоа што минирањето се изведува ретко и тоа во летниот период 1 

месечно, а во текот на зимата не се изведува, и бучавата е краткотрајна не станува 

збор за бучава која влијае штетно по животната средина. 

Што се однесува до создавањето на бучава во Сепарацијата врз основа на 

извршените мерења и добиените резултати на бучавата во овие погони при 

нормална работа, на дробилките и ситата можеме да констатираме дека нивото на 
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буката се дижи од 74 – 84 dB и не го надминува максимално дозволеното ниво од 90 

dB пропишани со: Правилник за општи мерки за заштита од бучава во работни 

простории (Сл. лист бр.29/71).  

Измерените вредности на бука во животната средина, односно во Рудници 

Бањани АД, на границите на инсталацијата при постојан режим на работа на 

рудникот и сепарацијата се движат од 46 – 65 dB.  

Според својата местоположба и со оглед на тоа што во непосредна близина 

на објектот нема населени места, овој објект припаѓа во подрачје од IV степен на 

заштита од бучава, дефинирани во Правилникот за локациите на мерните станици и 

мерните места (Сл. весник бр. 120/08). Максимално дозволените вредности 

пропишани во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во 

животната средина (Сл. весник на РМ бр. 147/08) изнесуваат: 

- дење 70 dBA, 

- вечер 70 dBA, 

- ноќе 60 dBA. 

Бидејќи инсталацијата се наоѓа во индустриска зона не ја надмунува 

максимално дозволената граница од 70 dB дење и навечер кога инсталацијата  е во 

функција. За вакви вредности на нивото на бучава допринесува пред се тоа што 

погоните се затворени па бучавата се амортизира во ѕидовите, но и тоа што во 

дворот на инсталацијата има засадено многу дрвенести растенија кои исто така ја 

апсорбираат бучавата.  

Извештај од мерење на бучавата е даден во прилог бр. 26 од каде се 

потврдува претпоставката дека не се надминува нивото на бучава што се емитира 

од предметната инсталација. 
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Табела број 5.  Извори на емисија на бучава 

 

Извор 

Емисиона 

точка 

реф.бр. 

Опрема 

реф.бр. 

Звучен притисок 

dBA 

на референтна 

оддалеченост 

Периоди на 

емисија 

Примарно 

дробење 
Б1 

додавач 

решетка  

дробилка  

75-85 7 часа/ден 

Погон  Б2 

електро 

мотори, 

струење на 

воздух 

75 7 часа/ден  

Приемен 

бункер за 

примарно 

дробење  

Б5 

електро 

мотор 

дробилка 

70-110 
повремено, по 

потреба 

Приемен 

бункер за 

секундарно  

дробење 

Б6 
електро 

мотор 
70-81 

повремено, по 

потреба 

Транспортни 

траки  
Б7 траки 72-78 7 часа/ден 

Камион кипер Б8 

мотор со 

внатрешно 

согорување 

75-83 7 часа/ден 

Товарна 

лопата 
Б9 

мотор со 

внатрешно 

согорување 

78-86 7 часа/ден 

 
 

Табела број 6. Локација на изворите на бучава 

 

Референтни  
точки 

Граници на  
локацијата: 

НКС Ниво на звучен притисок (dB) 

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

локација 1:  

 

42°6'28.93" N 

21°24'10.01" E 
58,0 59,3 

55,4 

локација 2:  

 

42°6'27.86" N 

21°24'14.34" E 
65,0 66,1 

63,7 

локација 3: 

 

42°6'25.48" N 

21°24'18.28" E 
64,5 65,6 

63,7 

локација 4: 

 

42°6'26.96" N 

21°24'26.53" E 
64,8 65,4 

64,4 

локација 5: 

инсталација 
42°6'23.36" N 

21°24'25.66" E 
60,9 64,6 

56,3 

локација 6: 42°6'31.96" N 61,4 62,2 60,6 
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 21°24'19.85" E 

локација 7: 

 

42°6'36.54" N 

21°24'10.19" E 
46,6 46,5 

44,9 

локација 8: 

 

42°6'19.82" N 

21°24'26.63" E 
49,5 51,5 

47,4 

Осетливи 

локации 

Поради тоа што инсталацијата се наоѓа на повеќе од 100 метри од 

најблиско населено место не постојат осетливи локации  

локација 5:     

локација 6:     

локација 7:     

локација 8:     

 

Со оглед на фактот дека наведените извори на бучава преставуваат точкасти 

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

од изворот (прикажано на следната слика). 

 

Слика 15. Приказ на намалување на интензитетот на бучава од растојанието на изворот 

Според графиконот, доколку механизацијата која се употребува продуцира 

бучава од максимум 86 dB следува дека веќе на оддалеченост од 128 м од него 

нивото на бучава би изнесувало 50 dB што е границите на дозволено ниво кое е 

пропишано за подрачја од I степен согласно наведениот правилник, бидејќи 

најблиското населено место селото Кучевиште е на оддалеченост поголема од 600 м 

од објектите на акционерското друштво Рудници Бањани АД. 

Иако бучавата што се продуцира од примарното дробење знае да биде и со 

ниво од 110 dB бидејќи истото се наоѓа во затворен простор од ѕидан објект како и 

поради тоа што се работи за локација оддалечена најмалку 500 м од најблиските 

куќи на најблиското населено место бучавата која што стигнува до објектите е со 

мал интензитет. 
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   X.2.  Вибрации 

Процесот на минирање е проследен и со вибрација односно осцилација на 

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

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

последиците од експлозивното дејство.  

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

взаемно дејство на ударните бранови и околната средина. 

 Осцилацијата на земјата која се јавува заради експлозивниот удар и 

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

времетраењето и зачестеноста.  

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

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

додека кај експлозиите периодите на осцилации се многу пократки и изнесуваат 

околу 0,004 до 0,25 с односно од 4 до 250 Hz. Кај подземните експлозии 

осцијациите се простираат во сите правци и брзо се пригушуваат. Фреквенциите 

можат да изнесуваат и повеќе од 100 Hz. 

Кај површинските експлозии покрај осцилации се јавуваат и површински 

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

3–50 Hz. Во тврдо тло нивната фреквенција може да достигне и поголеми 

вредности.  

Побудувањето и интензитетот на сеизмички вибрации е во директна 

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

низ кои се протегаат сеизмичките бранови. Познавањето на карактеристиките на 

карпите е неопходно за избор на експлозив и проектирање на минските полиња, за 

постигнување на оптимално дробење на минираните карпи и минимално 

генерирање на штетни сеизмични вибрации во околината. 

Интензитетот на сеизмичките вибрации и нивното влијание на земјиштето се 

дефинира според следниве параметри: 

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

полнење, 

- карактеристиките на експлозивот, 

- просторната положба во однос на местото на минирање, 
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- физичко – механичките карактеристики на карпите што се минираат, 

- технологијата на минирање. 

 Од овие параметри од оддалеченоста на стамбените објекти од 

површинскиот коп и нивната антисеизмичка заштита зависи влијанието на 

вибрациите врз истите. 

На сеизмичкиот ефект од експлозиите врз градежните објекти влијаат повеќе 

фактори кои зависат од физичко - механичките и динамичките карактеристики на 

темелните почвени материјали, методите на минирање и количината на 

експлозивното полнење, оддалеченоста на објектите од епицентарот на 

експлозиите, типот и динамичките карактеристики на објектите и начинот на 

нивното градење. 

 Согласно на податоците од геофизичките истражувања во селото, 

градежните објекти се темелни во делувијални средини со дебелина од 5 до 12 м, 

кои се одликуваат со добри физичко - механички карактеристики. 

 Градежните објекти во селото се со различни конструктивни системи, со или 

без конструктивни елементи (серклажи, столбови) за хоризонтално укрутување, со 

една или двострана висина, со или без вкопани подруми и.т.н. Нивните сопствени 

периоди на осцилирање може да изнесуваат Т≈0,05 - 0,15 сек. (Т=0,02 Н, Т=0,02 Н  

Д;  Н - висина на објектот; Д - длабина на вкопаност). 

 Согласно на нивните конструктивни и динамички карактеристики различно 

се однесуваат при влијанијата на сеизмичките сили од експлозиите. Односно, 

постарите објекти изградени од камени ѕидови или тули без конструктивни 

елементи за хоризонтално укрутување може да се оштетат (појава на пукнатини, 

паѓање на малтер и сл.) при помали сеизмички сили, за разлика од поновите 

подобро градени, кои може да поднесат поголеми сеизмички сили. 

 Спрема критериумот за сеизмичката опасност на градежните објекти од 

експлозиите, дозволените вредности на сеизмичките параметри за да не дојде до 

оштетување, за вакви типови на објекти се движат од: 

V=0,5 - 1,5 cm/s, 

d=0,039 - 0,076 cm за T=0,05 - 0,1s. 

a=25 - 100 cm/s2 за T=0,05 - 0,15 s. 
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каде се V - брзина, d - поместување, а - забрзување и Т - периоди на 

сеизмичките вибрации од експлозиите. 

 Имајќи предвид дека при експлозиите енергијата на сеизмичкте бранови се 

пренесува најмногу преку брзините, истите се усвоени како основен параметар за 

сеизмичката заштита на објектите. Притоа, поради постоење на објектот со 

неповолни градежни карактеристики, и поради можната појава на неповолните 

резонантни ефекти, за сеизмичката заштита на објектите усвоен е критериумот да 

не се надминат брзините на вибрациите од експлозиите од 0,5 cm/s. 

 Согласно условите во работната средина и на експлозивите за минирање на 

наведените работни средини одговараат следните типови на експлозиви: нитрол, 

анфекс или други слаби експлозиви,  амонекс - 1, 2, 3, 4, амонал, камникит. 

  Во главниот рударски проект се дефинираат начинот на минирање, изборот 

на експлозив, понењето и начинот на шемата на изведба на дупнатините според кои 

во досегашниот изминат догогодишен период не е предизвикана поголема штета на 

околните објекти.  

 Инсталираната опрема во сепарацијата е со превземени мерки за 

амортизација на евентуалната појава на вибрации со што е спречено негативното 

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

сеизмички бранови на копот и пошироката околина. 

 Може да констатираме дека вибрациите кои се појават при процесот на 

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

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

точно дефинирани временски интервали и поволни временски услови. 

       

 X.3.  Нејонизирачко зрачење 

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

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

ПРИМЕРОЦИ 

На Површинскиот коп за потребите на проектирање на минерско - 

дупчкачките работи при експлотацијата на варовникот и за заштита на градежните 

објекти во околните населби од сеизмичкото дејство, вибрации и бучава на 

експлозиите при минирање на просторот од површинскиот коп кон с. Бањани 

вршени се следните испитувања : 

 Во 1974 год. - испитувања на сеизмичките вибрации од експлозија со 

вкупно полнење Q = 8.121 кг извршени по профили со правец од минското 

поле кон селото Бањани и со должина од околу 650 м. 

 Во 1982 год. - испитувања на сеизмичките вибрации од четири експлозии 

се оценети вкупно експлозивни полнења од 16.000, 13.600, 10.600 и 8.000 

кг., распоредени со максимални единични полнења од 160, 154, 100 и 70 

кг. (респективно) и временско забавување на детонациите меѓу 

единичните полнења од 20 мс од првата, третата и четвртата експлозија и 

13 мс за втората експлозија. 

Мерните места по вибрации се извршени по профил во правец на селото 

Бањани на оддалеченост од минските полиња од 500 до 620 м. 

 Во 1999 год. изработено е одредување на сеизмичките влијанија на 

околината од минирањата во рудникот Бањани со NON-EL систем на 

иницирање со намена да се изврши: Регистрирање на сеизмичките ефекти 

од претходно користениот систем на минирање со користење на 

наведените постојни регистрации на сеизмичките вибрации од 

експлозиите во 1982 и 1974 год; Оптимирање на максималните количини 

на поединечните експлозивни полнења за иницирање со NON-EL 

системот, со макслимално дозволените сеизмички ефекти врз објектите на 

околината на површинскиот коп; Определување на временското 

задоцнување за иницирање на поединечните експлозивни полнења. 

Регистрирањето на сеизмичките вибрации е извршено по радијални профили 

од минското поле кон најблиските објекти во селото Бањани (експлозија 1) и 

нормално на овој правец (експлозија 2). Мерењата се извршени при минирањето на 

10 мај и на 28 септември 1999 год. 
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Минското поле од минирањето на 10 мај 1999 год. се наоаѓа во 

северозападниот дел на површинскиот коп на етажата 610 м, која е одалечена на 

550 - 600 м од селото Бањани. Експлозивното полнење е распоредено во 78 

дупнатини. Иницирањето е со NON-EL систем троредна минска серија. 

Активирањето е во средина - клин со интервали на закаснување од 17 мс и 25 мс. 

Минското поле од минирањето на 28 септември 1999 година се наоѓа во 

северозападниот дел на површинскиот коп на етажа 630 м, која е оддалечена на 600-

700 м од селото Бањани. Експлозивното полнење е во 53 дупнатини распоредени во 

два реда, со растојание меѓу редовите и дупнатините од 3,5 м и  длабочина на 

дупнатините 20-22 м. Иницирањето е со NON-EL систем. Активирањето е бочно со 

интервали на закаснување од  17 мс и 25 мс. 

Споредбата на интензитетот на сеизмичките вибрации од претходно 

користените системи за иницирање на минирањето е NON-EL системот покажува 

дека со NON-EL системот се генерираат послаби сеизмички вибрации за околу 45 - 

75 %, во зависност од литосредината. Врз основа на тоа заклучено е дека сумарно 

гледано со NON-EL системот поголем дел од енергијата се искористува за дробење 

на карпите, во однос на загубената енергија на побудување на сеизмичките 

вибрации. 

Во РЕ Сепарација уште во текот на 1982, 1983 и 1984 година Заводот за 

медицина на трудот вршеше мерење на емисијата на прашина на седум 

карактеристични места, а покасно РЖС - Скопје  Институтот за рударство и 

металургија - еколошка лабораторија во 1991 и 1992 год вршеше мерења на четри 

карактеристични места околу сепарацијата и пошироката околина. На 

карактеристичните места утврдените минимални и максимални загадувања 

споредени се со степенот на загаденост одреден према критериумите кои се 

применуваат во Франција и се во склоп со Законот за заштита на воздухот на 

Република Македонија, односно со ограничувањето за седиментна прашина од 300 

мг/м2 дневно.  

Разликата добиена во 1992 година во споредба со 1986 година покажува дека 

загадувањето на средината е за половина намалено што е резултат на постојана 

заштита на околината и работната средина и превземените мерки за  нејзина 

заштита: 

Мониторингот претставува вградена пракса во компанијата и таа се 

спреведува до ден денешен што значи се работи за компанија која е еколошки 
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свесна односно го разбира одржливото управување на компанијата, што значи 

мониторингот и дава релевантни податоци за понатамошен развој без притоа да се 

влијае негативно врз животната средина што би допринело до загрозување на некој 

вид или загрозување на здравјето на популацијата која е во непосредна близина на 

објектот. 

За заокружување на мониторингот, неопходно да се продолжи со вршење на 

мерења на емисиите на прашина и тоа 2 пати годишно од сите оџаци - точкасти 

извори на емисија на прашина во периодите на активно работење на инсталацијата 

заради откривање на евентуални “скриени” дефекти на филтерските постројки. 

Мерењето на седиментна прашина да продолжи да се извршува на четири 

карактеристични места во околните села и тоа минимум двапати годишно во 

периодот кога инстлацијата работи со максимален капацитет. 

Емисијата на бучава која се продуцира е измерена во текот на месец мај 2019 

година но неопходно е да се направат мерења на истата во есен и пролет, додека во 

текот на зимото поради намалените и стопрените активности не се препорачува да 

се врши мерење на нивото на бучава. 

Мерењето на нивото на бучава и присуството на суспендирани честички со 

големина од 10 µм треба да се врши на границите на локацијата на инсталацијата со 

што треба да се добијата релевантни податоци за загадувањето што е присутно, а е 

поврзано со инсталациајта. 

Нивото на суспендирани материи кај ваквиот тип на индустриски објекти е 

пропратна појава за што е направено мерење на имисијата на суспендирани 

честички со големина од 10 µм како честички кои претставуваат проблем во многу 

делови од државата односно во многу градови. Иако вредностите добиени при 

мерењето не ги надминуваат МДК поради можност за присуство на овие честички 

да се и од други објекти во поблиската или подалечната околина, ова мерење е 

наопходно да се спроведува особено во топлите периоди кога е возможна поголема 

емисија на честичките поради топлото време, па би било добро да се направат уште 

две мерења и тоа во текот на есента и доцна во пролетта како најоптеретени 

периоди. 

 Бидејќи од технолошкта активност не се продуцира технолошка отпадна 

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

појавува од санитарните јазли, која се води во бетонираната септичка јама од каде 

со помош на автоцицтерна Водоканал ДОО Скопје ја носи на пречистителна 
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станица. Што се однесува до атмосферските води истите од крововите се слеваат во 

дворното место каде понираат поради карактеристиките на почвата, голема 

порозност и филтрациска моќ или завршуваат во езерцата. Се претпоставува дека не 

постои загадување на почвите и подземните води, се додека нема присуство на 

хаварија или неконтролирано истекување на флуиди кои се складираат времено или 

се транспортираат како суровини. 
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XІI.   ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  

Системот за управување со заштитата на животната средина претставува 

постепено усовршување односно подобрување на животната средина и социјалната 

околина. 

Скоро сите влијанија можат да бидат намалени преку имплементирање на 

ефективно подобрување/мерки за ублажување. Ефективните мерки за ублажување 

се оние кои се проектирани за намалување на постоечките или предвидени 

влијанија од поединечните активности. Мерките за ублажување можат да бидат 

ефективни само доколку се применуваат соодветно и доколку односно доколку се 

воспостави следење на нивната имплементација, за да се осигура дека мерката 

резултира со планираниот ефект. 

Мерки за заштита на воздухот  

Најголемото оптеретување на животната средина на ваков тип на индустрии 

претставува воздухот. Самата технологија побарува употреба на средства за 

минирање, понатаму врши дробење, мелење, сеење, транспортирање по траки, 

транспорт со камиони понекогаш по неасфалтирани патишта и сл. Оттука логично е 

да се очекува најголемо оптеретување на воздухот како медиум на живитоната 

средина. Ако се земе во предвид дека во сите оддели на производството и доставата 

на готовиот производ до потрошувачот постојат емисии во воздухот пред се од 

минерална прашина веднаш може да се заклучи дека се работи за индустрија која 

бара сериозен пристап и огромни финансиски средства за да се спречат овие 

емисии.  

Првично е неопходно да се применува принципот на спречување да настане 

емисијата секаде онаму каде што е возможно, а не да се превземаат мерки за 

зафаќање на истата, бидејќи тој концепт е поскап и неисплатлив.  

Иако се работи за прашина која сама по себе не е штетна по здравјето на 

живиот свет и во најголем дел поради својата голема специфична тежина завршува 

на самата инсталација или се исталожува во близина на инсталацијата, сепак се 

работи за загадувачка материја особено онаа која може да се појави во вид на 

честички со големина од 2,5 односно 10 µм. 

Друг вид на контаминирачки супстанции во воздухот вклучувајќи ги и 

суспендираните честички со големина од 2,5 односно 10 µм се појавуваат од 

тешката механизација која се употребува во Рудници Бањани АД бидејќи истата е 

со дизел мотори кои е од постар датум и немаат соодветни уреди катализатори кои 
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би задржале најголем дел од загадувачките материи. Друг дел е транспортот на 

материјалот од рудникот до погонот за сепарирање каде мал дел од патот е 

неасфалтиран и продуцира прашина дури и кога не се движат камиони, а дува 

посилен ветер. 

Очекуваните влијанија од емисиите во воздух се  локални и минимизирани 

но се очекува истите да бидат дополнително сведени на минимум со примена на 

следните мерки за заштита: 

 Употреба на стандардизирани горива за механизацијата и исклучување 

на моторите на механизацијата кога не се во употреба, за намалување на 

емисиите од издувните гасови; 

 Планирање на рутата и факторот на товарење и истоварање се од големо 

значење за намалување на потрошувачката на гориво и емисијата на 

издувни гасови и фугитивна емисија на прашина; 

 Редовно сервисирање на механизацијата; 

 Избегнување на работа на механизација во т.н. “празен од“; 

 Покривање на возилата кои транспортираат цврст материјал; 

 Редовно чистење на асфалтираните сообраќајници низ Рудници Бањани 

АД; 

 Распрскување на вода по неасфалтираните патишта низ рудникот во 

топлиот и сув период од годината; 

 Воспоставување на систем за плакнење на тркалата од возилата пред 

истите да го напуштат локалитетот со цел да се спречи разнесување на 

акумулираната прашина; 

 Определување е на времетрањето на работа на машините во рудникот 

само во прва и втора смена; 

 Намалување на негативен визуелен ефект на животна средина и физичко 

уредување на просторот; 

 Покривање на складиштето за суровина, горива и готов производ со цел 

намалување на емисија на фугитивна прашина. 

Програмата за подобрување на животната средина е комплексна работа која 

бара длабока анализа на постојните состојби со животната средина како и 

влијанието кое го има животната средина од секој објект односно инсталација. 

Генерално програмите се изготвуваат за временски период од 5 години со можност 
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од дополнување и изменување доколку се појави потреба за тоа, односно доколку се 

појави некое неочекувано влијание, хаварија или некој друг фактор. 

Програмата за подобрување на животната средина бара анализи на 

влијанието врз трите медиуми на животната средина како и потенцијаните 

можности за влијанијата но и влијанието кое го врши бучавата, вибрациите односно 

влијанаието кое го има или потенцијално може да го има инсталацијата врз 

биодиверзитетот.  

 

Мерки за заштита на водите  

Емисиите во водената средина за време на подготовката на предметната 

локација и за време на изведбата на активностите се изразени главно преку 

можното физичко и хемиско загадување на водата. Физичкото загадување може да 

биде предизвикано од депонирање на цврсти честички од земја, песок и прашина, 

потоа депонирање на механички нечистотии како земја, фракции од варовник, а 

исто така и од зголемен нанос на ерозивен материјал. Дополнително, физичкото 

загадување на водата може да биде предизвикано од излевање на гориво, масти, 

масла и/или лубриканти од градежната механизација. Хемиското загадување на 

водата може да настане како резултат на растворање на присутните полутанти во 

воздухот како и при излевање на фекални отпадни води. 

При процесот на производство на сепариран и микронизиран варовник 

технолошка вода се употребува, за ладење на примарната дробилка кој вода 

циркулира се лади и повторно се употребува без да се емитира во животната 

средина. Отпадна вода единствено се продуцира при одржување на хигиената на 

вработените лица на самата локација и атмосферска отпадна вода. Количината на 

отпадна вода која се продуцира е минимална, септичката јама треба да биде 

празнета од страна на овластена компанија, со што нема да биде предизвикана 

контаминација на животната средина за која се потребни дополнителни анализи. 

Одводнувањето е основна заштитна мерка за прифаќање и одведување на 

атмосферските води од површините на патниот профил. На целокупната територија 

на рудникот и останатиот дел на производствениот дел е проектирна мрежа од 

канали кои е неопходно да се одржуваат за да се спречи излевање на водите и 

поплавување на делови каде може да предизвика одредени штети. 

Мерки за одржливо управување со отпадот  
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Селекција и класификација на сите видови на отпад согласно Законот за 

управување со отпад (“Сл. весник на Р.М.“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 

09/11, 123/12, 47/13, 163/13); 

• За управување со комуналниот отпад да се склучи Договор и да се 

предаде на правно или физичко лице, кое има Дозвола за собирање, 

транспортирање на комуналниот и други видови на неопасен отпад 

согласно Член 45 од Законот за управување со отпад (“Сл. весник на Р.М.“ 

бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 123/12,147/13, 163/13); 

• За понатамошно постапување со селектираниот отпад од евентуални 

градежните активности при секое интервенирање (градежен шут), 

Изведувачот треба да постапи согласно Член 54 од Законот за управување 

со отпад („Сл. весник на Р.М.“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 

09/11, 123/12, 147/13, 163/13); 

• За понатамошно постапување со селектираниот отпад од пакување 

(складирање на различни пакувања на точно одредена и означена 

локација), да постапи согласно став 2 од Член 30 од Законот за 

управување со пакување и отпад од пакување (“Сл. весник на Р.М.“ бр. 

161/09); 

• Во случај на појава на загадена почва од евентуално испуштање на масла 

од градежната механизација загадената почва треба да се отстрани и 

истата да биде третирана како опасен отпад, а за понатамошното 

постапување со опасниот отпад да постапи согласно Член 57 од Законот за 

управување со отпад („Сл. весник на Р.М.“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 

134/08, 09/11, 123/12, 147/13, 163/13). Во случај на појава на ваков вид на 

отпад треба да склучи Договор со овластен управувач со опасен отпад; 

• Редовно сервисирање на возилата и механизацијата во текот на 

изведувањето на рударсите активности со цел избегнување на евентуално 

истекување на моторно масло и/или гориво. Сервисот да се врши во 

овластени места за таа намена; 

Мерки за намалување на нивото на бучава и вибрации  

Изучувањето на влијанието на експлозијата врз осцилирањето на тлото спаѓа 

во категоријата на најважните прашања од практичните испитувања на последиците 

од експлозивното дејство. Проблемот на осцилирањето на тлото е неопходно да се 
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познава, бидејќи техниката на минирање се повеќе се применува во праксата, а 

непознавањето на експлозивното дејство може да предизвика несакани последици.  

Минирањето се врши во согласност со главниот рударски проект и 

упатствата дадени од страна на производителот на експлозивните средства и 

законската регулатива. Во согласност со истите субјекти, треба да се врши и 

истоварање, складирање и користење на експлозивниот материјал.   

За изведување на минерските работи од посебна важност е утврдувањето на 

временските прилики во текот на денот. Атмосферските услови често се менливи во 

текот на денот и затоа тие мора да се следат и врз основа на тоа треба да се одреди 

времето за минирање. Со постојано следење на атмосферските услови и со 

соодветно прилагодување према нив, се внесуваат потребните корекции во однос на 

времето на минирање, насоката на етажите и правецот на уривање на карпестата 

маса. 

Како поволни атмосферски фактори за изведување на минирањето се 

сметаат: 

1. Ведро до делумно облачно време, со слаби ветрови и рамномерно 

зголемување на температурата. Најчесто тоа е времето околу 09-10 часот 

наутро или 12-14:30 часот напладне, кога во повеќе случаи е елимнирана 

појавата од температурни инверзии; 

2. Мошне поволни услови се сметаат и деновите со релативно високи 

температури, со незначителни температурни одстапувања во текот на 

денот; 

3. Облачните денови со брзи измени во интензитетот на брзината на 

ветерот, па дури и кога се следени со поројни дождови; 

Минирањето не  се изведува во: 

1. Деновите со магла, кога воздухот е релативно тивок и без движење; 

2. Магливи, тмурни денови со голема содржина на влага во воздухот; 

3. Задимени денови со малку ветер или без ветер, односно кога има 

состојба на типична инверзија на температурата со висок индекс на 

загаденост на воздухот; 

4. Деновите кога владее запурнина односно исто така кога воздухот е 

релативно тивок и без движење; 
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5. Ведри денови или понекогаш и денови со слаба магла, кога 

температурите се прилично константни или се со мошне слаби ветрови, 

кои придонесуваат за зголемување на воздушните и звучните ефекти;  

6. Во време на силни ветрови кои се проследени со продирање на студен 

воздух; 

7. Во денови кога температурата на површината на земјата брзо опаѓа; 

8. Во облачни денови со ниски облаци, кога има слаб ветер или воопшто го 

нема; 

Како мерка за намалување на влијанието од вибрациите кои се продуцираат 

од процесот на минирање е оптимизаиција на бројот на минирања и оптимизација 

на самите минирања. Со тоа ќе се намалат ударите кои ги претрпуваат куќите кои 

гравитираат во населените места околу рудникот, ќе се намали продукцијата на 

прашина која се продуцира при самото минирање и ќе се намали појавата на 

импулсна бучава со голем интензитет на половина.  

Општи мерки 

Компанијата Рудници Бањани АД Скопје секогаш се стреми кон најновите 

достигнувања на полето на производство на минерлни суровини и затоа се труди да 

држи чекор со модернизација што индирекно гарантира зачувување на животната 

средина. Преку намалување на потрошувачката на суровини, енергија, намалување 

на емисиите на штетни материи во животната средина. Со правилно складирање, 

третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во 

рамките на инсталацијата да се даде допринес кон зачувување на животната 

околина, а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе. На крајот на годината од 

страна на највисокото раководство се подготвува План за инвестирање и 

подобрување со цел да се модернизира инсталацијата со посовремени, 

пософистицирани солуции и системи како и реконструкција и реновирање на 

делови на веќе постоечката опрема и капацитети. 

Програмата за подобрување се темели на редовно одржување на 

инсталацијата, а надоградување се прави со превземање на дополнителни мерки. 

Согласно со активностите предвидени и реализирани се следните активности: 

Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на 

вработените за водење грижа на животната средина; 
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Имплементирање на Системот за управување со заштита на животната 

средина ISO 14001:2015 (имплементирн 2019 година) и системот за управување со 

квалитет ISO 9001:2015. 

Поради тоа што секојдневното работење бара прилагодување на 

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

животната средина во продолжение е дадена предлог програма за подобрување на 

работата односно во однос на заштита на животната средина. За секој медиум на 

животната средина дадени се посебни предлог мерки со кој ќе се овозможи 

намалување на негативното влијание, додека во последната графа се дадени 

општите влијанија кои можат да допринесат намалување на влијанието на повеќе од 

еден медиум на животната средина. Во табелата што следи се дадени деталите со 

временската рамка и потенцијалното намалување на влијнието. 
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Табела бр. 7 Мерките за реализација на програмата за заштита на животната средина 

Р.бр. Опис на мерката 

Цел на мерката 

изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с. 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување  

год бр.1 год бр.2 год бр. 3 год бр. 4  год бр. 5 

Емисии во воздухот 

1.  

Засадување на 

дополнително 

зеленило околу 

етажите  и дворната 

површина 

Локално 

подобрување на 

квалитетот на 

воздухот и 

пејзажните 

вредности 

март  2020 

год 

ноември 2020 

год 

континуирано 

одржување 

замена на 

исушени 

незафатени 

садници 

зголемување 

на бројот на 

садници и 

континуирано 

одржување 

замена на 

исушени или 

оштетени 

садници 

2.  

Употреба на лед 

осветлување 

 

Индирекно 

намалување на 

стакленички 

гасови 

делумно е 

направено  

јуни 2021 

30 % од 

вкупното 

осветлување 

јуни 2022 

50 % од 

вкупното 

осветлување 

јуни 2023  

70 % од 

вкупното 

осветлување 

јуни 2024  

80 % од 

вкупното 

осветлување 

3.  

Замена на 

греалките за 

загревање со 

инвертер уреди 

Намалување на 

потрошувачката 

на ел. енергија 

која доаѓа од 

фосилни горива 

/ / септември 2022  
одржување на 

уредот 

одржување на 

уредот 
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Р.бр. Опис на мерката 

Цел на мерката 

изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с. 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување  

год бр.1 год бр.2 год бр. 3 год бр. 4  год бр. 5 

4.  

Прскање на 

патеките по кои се 

движи тешката 

механизација со 

вода во топлите и 

суви периоди од 

годината 

Намалување на 

продукцијата на 

прашина 

континуирано континуирано континуирано континуирано континуирано 

Управување со отпад 

5.  

Селекција и 

класификација на 

сите видови на 

отпад 

Одржливо 

управување со 

отпадот 

март 2020 год континуирано континуирано континуирано континуирано 
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Р.бр. Опис на мерката 

Цел на мерката 

изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с. 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување  

год бр.1 год бр.2 год бр. 3 год бр. 4  год бр. 5 

6.  

Ако отпадот има 

една или повеќе 

опасни 

карактеристики, 

создавачот и/или 

поседувачот се 

должни да го 

класифицираат во 

категорија опасен 

отпад и да 

постапуваат со него 

како со опасен 

отпад. 

Безбедно 

управување со 

опасен отпад 

март 2020 год континуирано континуирано континуирано континуирано 

Емисии во води и почви 

7.  

Посипување со 

апсорпционен 

материјал, доколку 

дојде до излевање 

на нафтени 

деривати или масла 

на бекатонот или 

дворот. 

Да се спречи 

загадување на 

подземни води и 

почва 

при секое 

излевање 

при секое 

излевање 

при секое 

излевање 

при секое 

излевање 

при секое 

излевање 

Бучава и вибрации 
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Р.бр. Опис на мерката 

Цел на мерката 

изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с. 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување  

год бр.1 год бр.2 год бр. 3 год бр. 4  год бр. 5 

8.  

Одржување на 

инсталираната 

опрема во добра 

кондиција, редовна 

замена на деловите 

според техничките 

спцификации на 

производителот 

Да се спречи 

зголемување на 

нивото на бучава 

кое се продуцира 

редовен 

сервис 

вонреден 

преглед 

вонреден 

преглед 

вонреден 

преглед 

вонреден 

преглед 

9.  

Исклучување на 

моторите на 

возилата со кои се 

превезува суровина 

и репроматеријал 

кога се паркирани 

Да се спречи 

зголемување на 

нивото на бучава 

кое се продуцира 

континуирано континуирано континуирано континуирано континуирано 

Општи влијанија 

10.  
Замена на прозорци 

во управна зграда 

Зголемување на 

енергетска 

ефикасност 

/ / 2022 / / 
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Р.бр. Опис на мерката 

Цел на мерката 

изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с. 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување  

год бр.1 год бр.2 год бр. 3 год бр. 4  год бр. 5 

11.  

Обележување на 

експлотационото 

поле и граници на 

концесија 

Спречување на 

можноста од 

неовластен 

пристап и 

предизвикување 

на хаварии 

припреми 

2021 20 % од 

експлоатационто 

поле 

2022 30 % од 

експлоатационто 

поле 

одржување на 

оградата 

одржување на 

оградата 

12.  

Обука на 

вработените за 

обврските околу 

законските прописи 

Квалитетно 

обучен кадар 

значи намалено 

влијание врз 

животната 

средина 

февруари 

2020 
/ 

обнова на знаења 

фев.2023 
/ 

Проширување 

на знаења 

13.  
Рекултивирање на 

површинскиот коп 

Се подобрува 

пејзажната 

вредност на 

пределот 

/ /  

Согласно 

Главниот 

рударски проект 

Согласно 

Главниот 

рударски 

проект 

Согласно 

Главниот 

рударски 

проект 
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XІII.   СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

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

изготват процедури кои ги идентификуваат случаевите каде може да се појават 

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

процедурите произлегуваат планови за вондредни ситуации кои пак е неопходно да 

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

реагирање во итните случаеви. Од практични причини за подобрување на 

вежбовните активности неопходно е да се водат записници од изведените вежбовни 

активности кои ќе подлежат на верификација од страна на надредените односно 

надворешна консултантска компанија. 

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

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

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

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

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

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

Инцидентот претставува непланирано случување кое може да доведе до помали 

незгоди. 

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

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

можни потенцијални опасности кои можат да предизвикаат инцидент или хаварија. 

Во табелата што следи се дадени активностите и надлежностите на поединци 

или група на вработени околу справувањето со инциднтните супстанции. 

Табела бр. 8 Активности и надлежности во итни случаи 

Активности Надлежности 

Идентификација на потенцијалните и 

вонредни ситуации 

Тим за проценка на појавата на 

инциденти и хаварии 

Изготвување на список на потенцијални 

инциденти и вонредни ситуации 

Координатор за животна средина/ 

раководител на рудник, раководител на 

погон 

Изработка на план за реагирање при 

инцидентни и вонредни ситуации 

Координатор за животна средина/ 

раководител на рудник, раководител на 

погон 

Одобрување на планот 
Управител/директор/ одбор на 

директори 

Запознавање на вработените со Координатор за животна средина/ 
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потенцијалните инциденти и вонредни 

ситуации како и со планот за реагирање 

во вакви ситуации 

раководител на рудник, раководител на 

погон 

 

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

а за кои се свесни сите вработени во рудникот и погонот. Поради тоа, вниманието е 

насочено кон превземање на превентивни мерки за спречување на можните 

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

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

несаканите состојби. За обезбедување на објектите на локацијата има чуварска 

служба, односно агенција за обезбедување која физички ги обезбедуваа рудникот и 

погонот после завршување на работното време.  

Со експлозивните направи управуваат само стручни лица, а при 

транспортирање на експлозивните материјали и при минирањето редовно се 

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

соодветна сигнализација за алармирање како при минирањето така и при настанати 

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

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

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

Во посебни упатства се внесени заштитни безбедносни мерки при работа со 

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

утоварна лопата, багер и дампер. 

 

Во сите фази на површинската експлоатација на варовникот од рудникот, 

потребно е строго придржување кон законските прописи во Република Северна 

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

хаварии.  

 За заштита на вработените и на животната средина континуирано се 

превземаат следниве мерки: 

- Контрола на работата на копот со цел регистрирање на секое 

пореметување на стабилноста на работните косини и превземање на 

мерки за санирање; 

- Се води строга контрола на дупчачко-минерските параметри, 

геометрискиот распоред на минските дупнатини, аголот на дупчење, 
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висинат на столбот на експлозивно полнење согласно Главен рударски 

проект; 

- После секое минирање задолжително се врши контрола на работните 

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

товарење на минираниот материјал, потребно е перманентно следење на 

стабилноста на косините и превземање на сите сигурносни мерки; 

- Опремата и вработените за време на минирањето се засолнуваат на 

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

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

се испитува и контролира согласно законските прописи; 

- Со упатствата за работа се запознаени сите вработени; 

- Постои чуварска служба која врши обезбедување на инсталацијата; 

- Ракувањето со операциите во погонот го вршат соодветно обучени 

работници кои внимаваат да не предизвикаат оштетување на опремата 

или друг вид на оптеретување кој може да предизвика пожар односно 

друг на вид хаварија. Перманентна контрола на спроведувањето на 

мерките за безбедно извршување на работните задачи вршат Прв 

Генерален Директор како и раководителите кои укажуваат на 

вработените за секоја неисправна постапка. Раководните лица се 

задолжени и да вршат обука на нововработени лица се со цел нивото на 

сугурно и безбедно извршување на работните задачи биде големо. 

- Превземени се потребните мерки за противпожарна заштита, 

инсталацијата располага со доволен број на ПП апарати според 

пожарното оптертување на објектот. До објектите на инсталацијата 

водат пристапни патишта за евентуална брза интервенција на службата 

за противпожарна заштита со голем манипулативен простор за 

маневрирање и пристап на самите противпожарни коли. Инсталирана е 

громобранска заштита и соодватно зазајмување на електричната 

инсталација на објектите и опремата; 

- Атмосферските води поради тектонските и геолошките карактеристики 

брзо филтрираат во подлабоките делови на лежиштето. Сливното 

подрачје на површинскиот коп карактеристично е само за северната 

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

избегнување на поплава од поројни дождови. 
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- Складирањето на потребната количина на нафта е во засебна цистерна 

која е која е вкопана според соодветните стандарди на поранешна 

Југославија, над која е изведена соодветна бензиска пумпа преку која 

безбедно се преточува горивото. 

- Инсталираната опрема редовно се испитува и одржува во добра 

кондиција за да се спречи појава на хаварија. 

- Рударските машини се испитуваат од овластени компании согласно 

позитивните законски прописи со што се гарантира безбедност на 

вработените и се спречува оштетување на истите. 

- Инсталацијата е со постојано физичко обезбедување, во сепарацијата и 

во дел од копот постои ограда за наеовластен пристап. 

 

Рудници Бањани АД Скопје има изготвено документи кои се одобрени од 

страна на Дирекцијата за заштита и спасување во текот на 2017 година и тоа 

1. Процена на загрозеност и природни непогоди и други несреќи; 

2. План за заштита и спасување  од природни непогоди и други несреќи; 

3. Правилник за заштита од пожари и експлозии. 

Со оглед на тоа што целокупните процеси во инсталацијата се базираат на 

преработката на минерална суровина која сама по себе е незапалива можност за 

предизвикување на хаварија од типот на пожар од големи размери не може да биде 

предмет на анализа. Што се однесува до анализата на пожар предизвикан од 

електричната инсталација ќе бидат превземени активни мерки кои ќе спречат 

проширување на пожарот односно ќе биде прекинат дотокот на електрична 

инсталација и ќе биде интервенирано со инсталираната опрема ПП апарат или 

хидрант во зависност од тоа што гори.  

Што се однесува до пожар кој може да зафати материи кои горат, генерално 

се во мали количини и неможат да предизвикаат тотална хаварија од која би се 

продуцирале загадувачки материи од големи размери. 

Тимот за заштита на животната средина постојано ќе ги контролира 

активностите кои што ќе се изведуваат во инсталацијата, при што ќе ги 

идентификува случаите кои можат да излезат од контрола и да предизвикаат 

негативни последици во работењето и негативно влијание врз животната средина. 
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Највисокото раководство ќе превзема соодветни технички и организациски 

мерки за превенција и избегнување на итни ситуации (соодветна инфраструктура, 

проверка на инсталациите, назначување на одговорни лица и друго). 

Случај на незгода се применува во сите организациони делови на организацијата, за 

сите активности, производи и услуги кои што може да имаат влијание врз 

животната средина. Управниот одбор е одговорен за ракување со документите од 

планот за заштита и спасување односно спроведување на активности кои се 

дирекно поврзани со заштитата и спасувањето. Мерките за предмет на анализа се 

поделени на Урбанистичко-техничи и хуманитарни. 

Во урбанистичко-технички спаѓаат: засолнување, заштита и спасување од 

полави, заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, заштита од 

неексплодирани експлозивни средства, заштита и спасување од урнатини, заштита 

и спасување од техничко технолошки несреќи и спасување при сообраќајни 

несреќи.  

Идентификување на потенцијални незгоди и вонредни состојби  

Координаторот за заштита на животната средина врз основа на важечките 

законски прописи за животна средина како и врз основа на долгогодишното 

работно искуство вршат идентификување на потенцијалните незгоди и вонредни 

состојби. Врз однова на идентификуваните потенцијални незгоди и вонредни 

состојби се изготвува План на активности во случај на вонредни состојби. Целта на 

овој план е да ги идентификува значајните ризици, да ги дефинира овластувањата и 

одговорностите на клучните вработени, листата на задолжителни контакти, 

спецификација на опремата и активностите при итните ситуации.  

Планирање на активностите во случај на незгода или вонредна состојба 

Планот за вонредна состојба се состои од предходно одредени и соодветно 

припремени активности за реагирање и справување со итна ситуација. Плановите за 

вонредна состојба ги дефинираат потребните активности при вонредна состојба и 

вклучуваат: 

 Препознавање на потенцијални вонредни состојби; 

 Поставување на одговорна личност за координација (водач на тим, 

координатор), негов заменик и луѓе одговорни за разните активности на 

пример персонал обучен за противпожарна заштита, персонал обучен за 
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справување со протекување на токсични супстанци и друго (членови на 

тимот); 

 Одговорности и должности на персоналот со определени задачи при 

настанување на вонредна состојба; 

 Опис на активностите кои што треба да се превземат и предвиденото време 

за реагирање; 

 Процедура за евакуација; 

 Препознавање и лоцирање на штетни материјали и активности потребни кога 

вакви материјали се причина за вонредната состојба; 

 Соработка со надворешни служби; 

 Комуникација со локалните власти, соседи и јавноста; 

 Заштита на важни документи и опрема; 

 Детали за вежбите; 

 Расположливоста на корисни информации за управување со вонредна 

состојба (на пример распоред на инсталации, податоци за штетните 

материјали, процедури, упатства и контакт телефонски броеви); 

Плановите за вонредна состојба детално го опишуваат начинот на кој 

раководството и персоналот ќе бидат известувани. Онаму каде што е потребно 

треба да се предвиди и можноста за известување на разни држави и локални власти 

како и медиумите и да се назначи одредено одговорно лице. Од страна на 

Координаторот за заштита на животна средина треба да се изработи план за 

делување во случај на пожар кој претставува оперативен документ со кој треба да 

се обезбеди максимална заштита на имотот и вработените. Една од појдовните 

активности на Координаторот за заштита на животна средина при елаборирање на 

прашањето за справување со вонредна состојба е да изработи: 

План на локацијата 

Планот на локацијата дава детали за непосредното опкружување на 

организацијата (природни патишта, објекти, водотеци и слично) како и распоред на 

сообраќајниците, патиштата за евакуација, паркинзи за возниот парк, локации на 

местата за пружање на прва помош и расположливата медицинска опрема. Планот 

исто така вклучува локации на табли со упатства во случај на незгода односно 

вонредна состојба, локации на аларми, опрема за заштита на животната средина и 

слично. Опремата за делување во итна ситуација ја обезбедува управниот одбор, 
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додека пак Координаторот за заштита на животна средина е должен најмалку еднаш 

месечно да ја провери функционалноста на опремата и за тоа да води соодветен 

запис. 

Опремата за делување во случај на незгода односно вонредна состојба вклучува: 

 Средства за пружање прва помош; 

 Апарати за гасење пожар; 

 Заштитни маски; 

 Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски; 

 Мобилни телефони; 

Посебно внимание треба да се обрне на начинот на работа на оние места 

каде што  постои опасност од појава на пожар. Како основа треба да се обезбедат 

соодветни ПП апарати како и прибор за гасење на пожар. 

Врз основа на чл. 6 став 1 од Закон за пожарникарство (Службен весник на Р.М. 

бр.67/2004, 28/2007, 55/2013) и Законот за заштита од елементарни непогоди 

Првиот генерален директор, донесува: ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

И ЕКСПЛОЗИИ со следната содржина: 

1. Процена на загрозеноста од пожари; 

2. Распоред на ПП апарати по објекти; 

3. Мерки за спречување и настанување на пожари; 

4. Мерки за дејствување при појава на пожари; 

5. Организација на раководење и командување во локализирање и гасење на 

пожар. 

Проценка на загрозеноста од пожари 

Координаторот за заштита на животна средина врши проценка на 

загрозеноста на инсталацијата од пожари. При проценувањето на загрозеноста во 

предвид се земени дејноста која што ја врши организацијата, локацијата и објектите 

со кои што располага инсталацијата, непосредното опкружување, како и намерното 

подметнување на пожари. Како карактеристични материјали за појава на пожар во 

инсталацијата се идентификувани: нафтата, електричната енергија, материјали кои 

секојдневно се употребуваат во работењето како и намерно подметнати пожари. Во 

објектите од кои се состои самата инсталација постои можност за настанување на 

пожар и негово проширување. Во објектите секогаш се наоѓа вреќи од хартија, 

товарни лопати, камиони, виљушкари во чиј резервоар има гориво каде што може 
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да дојде до пожар, при што предизвикувачите можат да бидат и самите работници 

од невнимание и негрижа, но постои и подземен резервоар за дизел гориво со 

пумпна станица како најголем извор на опасност. 

Класификација на пожарите според видот КЛАСА А - Пожар од дрво, јаглен, 

текстил, хартија, гума, пластика: се гасат со ПП апарат С тип (со прав), со вода во 

млаз. Водата се фрла во ,,подножјето,, на пламенот во жарот, а не во пламенот како 

и правот од ПП апаратот. 

КЛАСА Б- Пожар на запаливи течности што не се мешаат со вода се: сите 

деривати на нафта, масти и сите растварачи. Ако се запалат маснотии во тава или 

лонец најефикасно ќе се изгаснат со покривање на капакот или со влажна крпа. 

Вода не смее да се употребува. За гаснење се употребува: -ПП апарат со прашок С, 

може и ПП апарат со СО2, ПП апарат со халон. 

КЛАСА Ц- Пожар на горливите гасови: метан, пропан, бутан, ацетилен и др. 

Согоруваат со пламен и со експлозија. За гаснење се употребуваат: ПП апарат со 

СО2, ПП апарат со халон и ПП апарат со прашок. 

КЛАСА Д- Пожар од лесен метал, алуминиум, магнезиум и нови легури. Се 

гасат со ПП апарат со прашок С и со песок. 

КЛАСА Е- Сите пожари од класите: А, Б, Ц и Д кога се под висок напон на 

електрична енергија. Ако се запали електричен апарат, бруска, дупчалка, најпрво се 

исклучува кабелот од штекерот, а потоа се гаси со ПП апарат. Ако таков во 

моментот нема, се употребува млаз на вода. При појава на мали пожари се 

употребуваат: песок, земја и садови за вода, а од алати: лопата и копач. 

 

Мерки за спречување на настанување на пожар 

Заради намалување на бројот и причините за појава на пожар се превземаат 

превентивни мерки при проектирањето, изградбата и користењето на објектот 

(електрични, нелекрични, градежни заштитни мерки, мерки за заштита од пожар 

користејќи едукација за подигање на ПП свеста кај вработените). Мерките за 

заштита од пожар во објектот се почитуваат со поставување на апарати за гасење на 

пожар во секој објект каде што е предивиден ризик, 

Една од мерките за спречување на настанување на пожар е редовно 

одржување на сите видови уреди во инсталацијата. За таа цел Одговорното лице за 

одржување кое поседува соодветно знаење и искуство врши постојано одржување 
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на уредите во инсталацијата. За превземените активности и редовниот мониторинг 

над уредите тој постојано го известува непосредниот раководител. 

Одговорното лице за одржување врши постојана контрола на лесно 

запаливите материи и гасови и за своето работење го известуваат 

непосредниот раководител. Одговорното лице е задолжено за одржување на 

уредите и средствата за гасење на пожар во исправна состојба како и за 

изведување на практични вежби во однос на опремата и нејзиното 

користење. 

Мерки за дејствување при појава на пожар и експлозија 

Во случај на појава на пожар секој работник кој непосредно ќе се најде на 

местото на пожарот должен е да пристапи кон гасење на истиот. Доколку 

работникот не е во можност сам да го реализира тоа тој е должен да пристапи кон 

известување на ППО Скопје од најблискиот телефон. 

Во случај на пожар референтот по ППЗ е должен веднаш да го извести 

Управителот како и непосредниот раководител за местото на пожарот. Во случај 

кога пожарот е од поголеми размери и не може да се изгаси од присутните 

работници истиот треба да се евидентира и веднаш да се известат надлежните 

органи односно ПП службата и управата за внатрешни работи. Гасењето на пожар 

со вода се применува кога со огнот се зафатени дрво, возило, хартија и слично. 

При гасење на овие материјали се ослободува голема количина на чад и 

топлина која зрачи од материјалите зафатени со огнот па затоа тешко се 

локализираат. Кога пожарот е згаснат треба да се употреби распрснат млаз на вода. 

Ако гасењето се врши во затворен простор задолжително да се носи заштита за 

дишните органи. При гасење во вакви случаеви мора да се води сметка за 

исклучување на електричната енергија. 

Во случај кога од пожар се зафатени електрични инсталации, уреди и 

постројки, гасењето на пожарот се врши само откако ќе се исклучи струјата. 

Струјата од уреди со висок напон се исклучува во следните случаеви: 

• Кога горат електрични уреди; 

• Кога електричните уреди се оштетени и претставуваат опасност по гасењето; 

• Кога електричните уреди го отежнуваат гасењето; 

Исклучувањето на струја со напон поголем од 220 V го врши лице кое има 

познавање од таа област, при што не треба да се допушта да има присуство на голем 

број на луѓе во моментот на исклучувањето, како и електричните уреди под напон 
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да не се допираат со метални делови. Гасењето на пожарот може да започне само 

откога ќе се знае дека електричните уреди не се под напон. Водата потребна за 

гасење на евентуално настанатиот пожар ќе се обезбедува од водоводниот систем 

каде што има хидранти. 

Организација на раководење и командување во локализирање и гасење на 

пожар 

Надлежниот раководител по дознавањето за пожарот должен е веднаш да 

дојде на местото на пожарот и да го превземе раководењето на неопходните 

активности за гасење на пожар. 

Во управување со настанатата ситуација раководителот кој раководи со 

операцијата на гасење на пожарот должен е да: 

 Да изврши проценка на настаната ситуација на теренот; 

 Организира давање на ПП апарати и друга опрема; 

 Организира распоред на луѓето; 

 Наредува да се исклучи електричната енергија; 

 Евакуација на запаливите материи;  

 Евакуација на загрозените работници; 

Во случај да расположливите луѓе не се доволни да го изгаснат пожарот 

тогаш раководењето со настанатата ситуација го врши ППЕ Скопје. 

 

Обезбедување на мерки за сигурност на работниците во време на работа 

на објектот 

а) Оградување на теренот 

Со цел да се спречи можноста за повреди на невработените лица кои што се 

движат во близина на инсталацијата, непознавајќи ги доволно изворите на 

опасноста, границите на инсталацијата се оградени и се обележани со посебен знак. 

б) Услови на теренот 

За пренос на тешките товари за потребите на објектот обезбедени се набиени 

и цврсти сообраќајници со што, се спречува изнесување на кал и други отпадоци 

при излезот на главните градски сообраќајници. Брзината на движење на возилата 

низ инсталацијата е ограничена на 10 км/ч. 

в) Услови на складирање 
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За правилно складирање и заштита од уништување, дел од опремата се 

складира на точно определено место во простории за складирање. Транспортот, 

товарот, истоварот и одложувањето на разни видови материјали се користат 

камиони кипери, камион влекач (за одвоз на ситниот материјал), товарна лопата и 

виљушкар. Чувањето и транспортот на опасни материјали како што се нафта, 

бензин и слично не постои освен во службените возила, товарната лопата и 

виљушкарот. 

г) Заштита од повреди при работа 

Бидејќи работното искуство покажало дека најголем број на повреди во 

текот на работата доаѓаат при транспортирањето, раководството има план и во 

пракса применува соодветни методи на работа меѓу кои: 

 Возилата при утовар и истовар треба да бидат закочени или на друг начин 

осигурани од движење (за косини се поставуваат подметки и клинови);  

 По завршен утовар или растовар возачот е должен да го прегледа сандакот 

на возилото, да се утврди дали теретот е правилно поставен, односно дали е 

целиот товар распореден, како и да се провери дали сандакот на возилото е 

осигуран од отворање; 

 При утовар и растовар на терен со механички средства, работниците кои што 

се наоѓаат во близина мораат да се оддалечат; 

 Материјалот што се осипува како и теретот со вреќи се полни во камиони во 

висина на страницата при тоа водејќи сметка за дозволената носивост на 

возилото; 

 Работниците кои што работат на утовар и истовар смеат да пренесуваат 

вреќи до тежина од 50 кг, на растојание од 60 м под услов теренот да не е 

успон, но во случајов се работи за кревање на вреќи од мах 25 кг мах 3 м 

каде се редат на палети. 

д) Предупредување за опасност 

Поединечни места и простории каде што постои повремена и постоајна 

опасност, на јасен и разбирлив начин се поставени табли како: 

“Опасност од предизвикување пожар”, “Места загрозени од градежни машини”, 

“Електрично орманче”, “Складиште”, “Запаливи течности”, и друго. 

ѓ) Лични заштитни средства 
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Сите вработени се задолжени да носат лични заштитни средства за заштита 

од различни опасности како што се: обрушување на ископан материјал, убодување 

на шилести предмети кои што стрчат, паѓање на предмети од висина, паѓање на 

работници од висина и во длабочина и друго. 

Особено е важно секој од работниците при извршувањето на било каква работа 

задолжително да има соодветна квалификација и да носи соодветни лични 

заштитни средства како и тоа да работите се извршуваат под контрола на 

непосредниот раководител. 

Мерки за заштита од електрична струја 

Потребите од електрична енергија за работа на машините и осветлувањето 

на објектот се обезбедува со електрична мрежа. Приклучокот е извршен на 

најблиската трафостаница при што доводот на струја е обезбеден со соодветен 

електричен кабел приклучен на главната разводна табла. 

Секоја година се врши периодично испитувања за исправноста на заштитното 

заземјување. 

Мерки за заштита при работа 

Со цел да се обезбеди поголема производност и да се намалат прекините на 

работа, водејќи при тоа грижа за заштита на вработените при работата потребно е 

да утврдат: Изворот, разместувањето и заштитата на машините, уредите и алатите 

кои ќе одговараат на технологијата на работа. 

Со машините на инсталацијата ракуваат исклучително стручно оспособени 

работници со соодветна квалификација и стручност. На останатите работници 

строго им е забрането ракување со овие машини. 

Укажување на прва помош 

За укажување на прва помош на објеките во случај на повреда или болест на 

работниците, во секој објект постои орманче за прва помош со сите потребни 

материјали според прописите. После укажаната прва помош на болните или 

повредените работници, ако има потреба се укажува прва помош во најблиската 

здравствена установа.  

Громобранска инсталација 

Громобранската инсталација е изведена согласно важечките технички 

прописи и норми кои обезбедуват заштита од атмосверските празнења. Истата е 

изведена од (FeZn) лента. Долколку е извршено атмосферско празнење, се врши 

проверка на инсталацијата и се врши замена на оштетените делови. 
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Вежби 

Во организацијата се спроведуваат периодично вежби со цел проверување и 

потврдување на степенот на подготвеност на персоналот за справување со вонредни 

состојби. На пример хипотетичен оган, за да се тестира соодветниот план за 

вонредни состојби и да се провери неговата ефикасност. Исто така неопходно е и да 

се спреоведуваат вежбовни активности најмалку на секои 2 години за брза и 

безбедна евакуација на работни простории на собирно место согласно планот за 

евакуација. 
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Табела бр. 12 Инцидентни појави 

Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната појава 
Причинител 

Можни влијанија врз 

животната средина 

Мерки 

Пожар 

Објектите 

Неисправност на електрични 

инсталции, громобранска 

заштита или електронски уреди 

Загадување на 

воздухот, почвите и 

водите 

 Исклучување на доводот на ел. 

енергија, 

 Повикување на брза помош и 

служба за ПП заштита, 

 Изолирање, дислокација на 

слкадирани запалливи 

материи, 

 Обука на вработените за 

користење на ПП апарати и 

други ресурси за гаснење на 

пожар, 

 Контрола на одржувањето на 

опремата за гаснење на пожар 

и опрамата. 

Генератор за струја 

Дефект, неисправност на 

електрична инсталција, удар од 

гром 

Инсталциии за струја 
Застареност, механичко 

оштетување 

Машини (дупчалка, 

дробилка и др.) 

Дефект, неисправност на 

електрична инсталција 

Возен парк Дефект 

Експлозија 

 

Екплозив 

Неисправен екплозив, или 

несоодветно ракување 
Опасност по животот 

на вработените, 

загадување на 

воздухот 

 Контрола на ПП апаратите од 

овластена компанија 

 Периодично испитување на 

опремата за работа 

 Примена на правилникот за 

заштита при работа и 

Нормативот за лична заштитна 

опрема 

Возен парк 

Дефект, сообраќајна незгода, 

отпаден оган во близина на 

резервоар на возило. 

Земјотрес Било кој дел / 

Опасност по животот 

на вработените, 

загадување на 

воздухот, почвите и 

водите 

 Се запира процесот на работа, 

 Се исклучуваат сите машини и 

уреди од доводот на ел. 

енергија, 

 Санација на направените 
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штети, 

 Испитување на опремата за 

работа која постои можност да 

е оштетена.  

Поплава 
Возен парк, машини, 

објектите 

Невреме, обилни врнежи, 

несоодветно управување со 

атмосферските води 

Опасност по животот 

на вработените, 

загадување 

почвите и водите 

 

 Одржување на системот за 

спроведување на 

атмосферската вода 

 Активно учество во 

справување со ваквите 

состојби 

 Испитување на опремата за 

работа која постои можност да 

е оштетена. 

Саботажа Било кој дел / 

Опасност по животот 

на вработените 

Контрола на агенцијата за 

обезбедување на рудникот и 

обејекот 
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                       XІV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО  

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

           

Во 1986 и 1987 година на територијата на Рудници Бањани АД извршено е 

пошумување со следните садници дадени во продолжение: 

Вид на садници Број на садници 

Багрем 31.000 

бор 112 

Елка 109 

Платани 292 

бреза 7 

Гледичи 1152 

Јавори 17 

Смрека 26 

Ружи, жива 

ограда, жбун 
86 

 

Засадување на садници продолжува со одредена динамика и во следните години 

и тоа 2001, 2002, 2003, 2012 и 2015 година: 

2001 год. 

Вид на садници Број на садници 

Аризонски 

Чемпрес 
97 

Багрем 10.000 

Picea encelza 11 

Tuja rozentalis 18 

Kriptomerija 

Japonica 
15 

Tuja pliceta 5 

Homacleparis 

kulmina 
5 

Juniperus komunis 5 

Kotonoster 14 

Jasminium 14 

Грмушки 13 

Prunus 12 

Vibunus 5 
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2002 год. 

Вид на садници елка ружи грмушки 

Број на садници 20 40 40 

2003 год. 

Вид на садници грмушки Багрем 

Број на садници 2035 1.000 

2012 год. 

Вид на садници бор Багрем 

Број на садници 30 150 

2015 год. 

Вид на садници грмушки Багрем 

Број на садници 200 50 

 

Во 2018 и 2019 година добиени се садници во донација кои исто така се засадени 

и тоа: 

2018 год. 

Вид на садници багрем црн бор  

Број на садници 30 10 

2019 год. 

Вид на садници чемпрес овошни садници 

Број на садници 30 20 

 

Неизбежно  важно е да се споменат насипите кои се изградени машински, а потоа 

се пошумени поради консолидација на теренот. Овие насипи ја заштитуваат околината 

од буици на вода во дождовните денови. Сега дождовната вода која е загадена со 

микронизиран варовник се насочува кон вештачкото езерце. 

 Со оплеменувањето на животната средина, со вештачкото создавање на езерцето 

и фонтаната пред Управната зграда, забележана е појава на некои растителни видови 

(треви и растенија) и на појава на шумски животни. Од шумски животни во кругот на 

инсталацијата застапени се: куни, ласици, верверици и други. 

Со постојниот капацитет на копот и инсталираната опрема на сепарацијата 

Инсталацијата има развоен план за работа за наредните 20 години со можност за 

понатамошен развој и продолжување што укажува дека истата нема да престане со 

работа во догледно време.  

И доколку дојде до престанок на работа инсталацијата лесно може повторно да 

се отвори, или да се изврши ремедијација просторот. Имено поради тоа што се 

употребуваат природни материјали залихите можат да се продадат и просторот да се 
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пренамени за друг вид на индустрија или во најлош случај да се пошуми. 

Механизацијата од типот: камиони, дампери, булдожери, катарпилари, багер и сл, би 

можела да се продаде како половна или за старо железо, а истото важи и за најголем дел 

од инсталираната опрема. Бидејќи објектите од цврста градба се градени сеизмички 

стабилни лесно се преадаптираат за било каква друга дејност со мала инвестиција. 

Ремедијацијата на површинскиот коп пожелно е да се извршува после затворање 

на секоја етажа од копот, со цел негово побрзо вклопување во непосредната околина. 

Со завршување на експлоатационите работи на површинскиот коп, теренот е 

делумно деградиран и затоа неопходно е да се изврши негово стабилизирање односно 

рекултивирање. 

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

рекултивацијата, геолошката и педолошката подлога, како и морфологијата на теренот 

се доста неповолни за растенија кои би се засадиле за стабилизирање на косините и 

нивно озеленување. Меѓутоа ревегетација на хоризонталните површини од копот, и 

нивно вклопување во еко-системот, е можен и неопходен процес. Рекултивацијата на 

дното од копот (хоризонталниот дел) и етажните берми формирани со рударската 

експлоатација ќе се изврши по донесувањето и насипувањето на квалитетна земја врз 

голите површини.  

Врз основа на педолошката анализа на микролокалитетот, како и морфологијата 

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

откопаното лежиште за земјоделски цели, бидејќи и непосредната околина на 

површинскиот коп не е обработлива. Поради овие причини рекултивацијата ќе се состои 

исклучиво од зазеленување и пошумување. 

Технологијата на рекултивација ги опфаќа следниве фази: 

- планирање на хоризонталните површини (дното на копот и етажните берми); 

- донесување и распростирање на хумусен слој со дебелина од цца 0,3 м – 0,5 м; 

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

багрем и диви маслинки. 

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

насипниот материјал. 

Рекултивацијата на површинскиот коп дава природни и визуелни ефекти кои се 

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

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

нарушениот терен. 

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

топографијата (релјефот) на теренот.  

          По целосниот престанок на експолатацијата, ќе 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 причини можат да бидат 

опасни за луѓето и животните (вдлабнатини, каверни и сл.) 

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

на копот ќе преставува голема пошумена хоризонтална површина.  

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

на работа на инсталацијата. По продолжување на работата после подолг прекин мора да 

се изврши детален преглед на копот, е евентуално настанатите појави кои можат да ги 

загрозат експлоатационите работи, да се евидентираат и санираат. Ако дојде до траен 

прекин на работата на инсталацијата потребно е да се подели самата опрема на 

употреблива (која може да се конзервира до нејзина повторна употреба или продажба) и 

неупотреблива (издвојување на корисните фракции и нивно продавање, а она што 

неможе да се искористи да се депонира на прописен начин на градската депонија). 
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 XV.   РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 

 Рудници Бањани АД Скопје е површински коп за експлоатација на мермеризиран 

варовник. Се наоѓа на Јужна та падина на Скопска Црна Гора, во близина на селото 

Бањани. Од најблиските куќи од селото е оддалечен цца 1100 м. Во непосредна близина 

на површинскиот коп изградена е новата сепарација за производство на сепариран и 

микронизиран варовник. Сепарацијата е автоматизирана и мошне флексибилна, па 

овозможува добивање на различни производи од варовничко потекло према потребите 

на корисниците и тоа од 0 до 700 мм.  

За експлоатација на минералната суровина варовник Рудници Бањани АД има 

добиено дозвола издадена од министерството за Економија на Република Северна 

Македонија заведена со деловоден број 24-3878/14 од 31.12.2014 година која е издадена 

врз основа на договорот за концесија склучен со Министерството за Економија на РМ со 

бр. 24-5571/1 од 13.11. 2014 година. 

Поради тоа што се работи за природни материјали истите немаат негативно 

влијание врз животната средина. Како единствен загадувач се појавува прашината за чие 

отстранување се инсталирани повеќе системи кои овозможуваат да емисиите во 

животната средина се во рамките на МДК за овој тип на прашина. 

 Нормалните оперативни часови на инсталацијата се просечно 8 х/ден или 40 

часови неделно со напомена дека се е во функција од побарувачката на пазарот односно 

обезбедување на потребната залиха. 

На локалитетот што го зафаќа Рудници Бањани АД, не се регистрирани природни 

реткости, археолошки локалитети и културно историски споменици, издадено од 

Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје, со бр 09-146/2 уште 

19.02.2001 год. 

         Поради сите активности и резултати кои поранешна Рудници Бањани ги постигна 

на полето на заштитата на човековата животна и работна средина од страна на Сојузната 

конференција на ССРН на Југославија - Советот за заштита и унапредување на 

човековата околина  уште во 1986 година  имаат добиено Повелба за посебен допринос 

за заштита и унапредување на животната и работна средина.  

         За учество на конкурсот по програмата за заштита на културното наследство и 

животната средина на Форд Мотор Компанија во 2000 година по проектот  Заедно кон 
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зачувување на вредностите во оваа област поседуваат Плакета за посебен допринос, 

прилог бр 29. Динамиката на површинска експлоатација е во директна зависност од 

количините на експлоатационите резерви на суровина во лежиштето и планираниот 

годишен капацитет на откопување на истата.  

 Технолошкиот систем за отворање на експлоатационите етажи се состои во 

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

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

потребните предуслви за формирање на почетен работен блок на етажата со димензии 

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

 На  површинскиот коп Бањани во процесот на ископ на варовник, се врши 

редовно минирање со релативно мало вкупно експлозивно полнење и по униформна 

мрежа на поединечни експлозивни полнења. Се работи за рудник во кој се отворени 

неколку етажи при што не се предвидува отворање на нови етажи поради задоволување 

на производните капацитети со отворените етажи.  

 Со завршување на експлоатационите работи на површинскиот коп се добиваат 

релативно стрмни завршни косини и хоризонтална површина дното на копот. Со оглед 

на фактот што површината се деградира неопходно е истата да се рекултивира. Со 

рекултивација на копот, нарушената природна средина се вклопува во еко-системот и се 

постигнуваат природни  и визуелни ефекти.  

При преработката на суровината се добиваат производи кои се добиваат од 

сепарацијата во неколку гранулации и тоа 0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 мм или по потреба 

некоја друга гранулација, додека во делот за микронизиран варовник во зависност од 

примената се одредува големината на зрното но во микрометри. Сите места каде се 

врши изнесување на воздух во атмосферата се со инсталирани филтри кои вршат 

зафаќање на минералната прашина што значи спречуваат загадување на воздухот но и 

економска придобивка бидејќи зафатената прашина се пакува и продава како производ. 

Милиметарските производи се чуваат на отворени складишта и товараат во камиони со 

помош на мобилна товарна лопата. Што се однесува до микронизираниоит дел од 

производите истите се складираат во силоси од каде се товараат во автоцистерни или се 

пакуваат во хартиени вреќи од 40-50 кг. 
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Како најголеми извори на прашина кај постројките за сепарација се јавуваат 

дробилките, вибрационите сита и пресипните места. Освен тоа, фугитивна емисија на 

прашина од работењето на инсталацијата се јавува при следниве процеси: 

- При минирање на копот постои моментална краткотрајна појава на поголема 

количина на прашина (оваа постапка се случува ретко);  

- При дробење на минералната суровина;  

- Товарење и транспорт на ископаниот материјал од копот до приемниот 

бункер;  

- При товарење на минералниот агрегат во камиони;  

- Истовар на минералната суровина во приемниот бункер од дробилната 

постројка;  

- Од работењето на сепарацијата (дробилките, вибрационите сита, 

транспортните ленти); 

- Исипување на ситните фракции на отворени складишта дување на ветер кај 

одложениот материјал малите фракции 0-4 мм и товарење на сепарираниот 

материјал; 

Поради тектонските и геолошките карактеристики, создадени се услови за брзо 

филтрирање на атмосферските води во подлабоките делови на лежиштето со што не се 

појавуваат големи заплавени делови ниту во копот ниту во дворните простори на 

погонот за преработка.  

 Директни емисии на загадувачки материи во почвата не се јавуваат. Отпадните 

фекални води дополнително контаминирани со средството за миење на раце и 

нечистотииите се собираат во бетонирана септичка јама која по потреба се празни од 

страна на Водоканал ДОО Скопје. Поради тоа загадување на почвата и подземните води 

не се очекува бидејќи станува збор за подлога која е одличен природен филтер и не 

дозволува пробивање на истите подлабоко во почвата. 

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

негативно влијание врз животната средина и нејзиното влијание е ограничено пред се на 

работната околина. 

 Вибрациите кои се појавуваат при процесот на минирање нема негативно да 

влијаат и да ја деградираат и загрозат животната средина со оглед на фактот што 
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процесот на минирање се изведува прописно и во точно дефинирани временски 

интервали и поволни временски услови 

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

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

 
 

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

со одредбите на Законот за животна средина (Сл. весник бр. 53/05 и сите негови допони 

и измени) и регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 

комплетни.  

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и 

просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови 

делови за потребите на друго лице.  

 

 

 

   
 
Потпишано од: Рудници Бањани АД               Датум :  20.02.2020 год                          
(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот:  АНИЦА ПЕЦЕВСКА-РАЈЧИЌ  

 

Позиција во организацијата: Прв Генерален Директор 
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Прилог бр. 2 Договор за концесија 
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Прилог бр. 3 Топографска карта на концесискиот простор  
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Прилог бр. 4 Дозвола за екплоатација 
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 Прилог бр. 5 Топографска карта на експлоатационото поле 
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Прилог бр. 6 Договор за извршување на минерски работи 
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Прилог бр. 7 Догоор за изнајмување на магацин за експлозив 
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Прилог бр. 8 Договор за технички преглед на рударски машини 
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Прилог бр. 9 Барање за добиење дозвола за користење на вода 

 

 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   121 
 

Прилог бр. 10  Договор за надзор на производството 
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Прилог бр. 11  Договор за испитување на фракции 
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Прилог бр.  12 Сертификат ИСО 14001:2015 
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Прилог бр. 13 Договор за превземање на отпадни акумулатори 
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Прилог бр. 14 Договор за превоз на материјал 
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Прилог бр. 15 Договор за превземање на опасен отпад 
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Прилог бр. 16 Договор за откуп на отпадни материјали  

 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   138 
 

 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   139 
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Прилог бр. 19 Сметка за комунален отпад 
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Прилог бр. 22 Договор за превземање на секундарно моторно масло 
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Прилог бр. 23 Извештај за испитување на присуство на ПХБ  
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Прилог бр. 24 Договор за постапување со отпад од пакување 
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Прилог бр. 25 Договор за празнење на септичка јама 
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Прилог бр. 26 Извештај мерење бучава 
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Прилог бр. 27 Извештај од мерење на прашина 
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Прилог бр. 28 Безбедносни карактеристики на маст за подмачкување 
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Прилог бр. 29 Безбедносни карактеристики на редукторско масло 
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Прилог бр. 30 Безбедносни карактеристики на антифриз 

 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   202 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   203 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   204 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   205 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   206 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   207 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   208 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   209 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   210 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   211 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   212 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   213 
 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   214 
 

 



Барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола Рудници Бањани АД Скопје 

 
 

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје   215 
 

Прилог бр. 31 Безбедносни карактеристики на компресорско масло 

БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 

Според EC No 1907/2006 изменето соодветно на датумот на овој БЛ 

Верзија 3.4                       Дата на ревизија 09.10.2019              Дата на принтање 

10.10.2019 

 

СЕКЦИЈА 1: Идентификација на супстанци/мешавини и на 

компанија/претпријатие 

1.1 Идентификатор на производот 

Трговски име                                : Shell Corena S3 R46 

Код на прозводот                         : 001D7782 

 

1.2 Релевантни идентифицирани употреби на супстанцијата или мешавинатa и 

препорачани употреби против 

 

Употреба                                                  : Compressor oil 

Супстанција/Мешавина                           

Препорачани употреби против             : 

                                                                  Овој продукт не смее да биде употребен во 

апликации вон оние кои се напишани во Секција 1 без претходно да се побара совет од 

добавувачот. 

 

1.3 Детали за добавувачот на безбедносниот лист 

Производител/Добавувач            : Shell UK Oil Products Limited 

                                                         Shell Centre 

                                                         London 

                                                         SE1 7NA 

Телефон                                        : (+44)08007318888 

Телефакс                                       : 

Е-пошта за БЛ                              : доколку имате било какви побарувања за 

содржината                    

                                                         на овој БЛ, Ве молиме пишете ни на                          

                                                         lubricantSDS@shell.com  

 

 

1.4 Итен телефонски број :   +44-(0) 151-350-4595 

 

 

СЕКЦИЈА 2: Идентификација на опасности 

2.1 Класификација на супстанцата или мешавината 
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Класификација (РЕГУЛАТИВА (EC) No 1272/2008) 

 

Базирано на достапните податоци оваа супстанца/ мешавина не ги исполнува 

критериумите за класификација 

 

2.2 Елементи на етикетата 

 

       Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (EC) No 1272/2008) 

       Пиктограми на опасност             : Не е потребен симбол за опасност 

       Сигнален збор                              : Нема сигнален збор 

       Изјави за опасност                       : 

  

ФИЗИЧКА ОПАСНОСТ:  Не е класифицирано како физичка опасност според CLP 

критериумот 

 

ЗДРАВСТВЕНА ОПАСНОСТ:  Не е класифицирано како здравствена опасност според 

CLP критериумот 

 

ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНАТА:  Не е класифицирано како опасност по околината 

според CLP критериумот 

 

Изјави за претпазливост: Превенција:  Нема фази на претпазливост. 

                                                 Одговор: Нема фази на претпазливост. 

                                          Складирање: Нема фази на претпазливост. 

                                      Отстранување: Нема фази на претпазливост. 

 

Безбедносниот лист може да се добие на барање. 

 

Сензибилизациони компоненти: Содржи дериват на алкарил карбоксилна киселина 

                                                        Може да предизвика алергиска реакција. 

 

2.3 Други опасности 

 

Оваа мешавина не содржи никакви супстанции регистрирани во REACH кои се 

проценуваат дека се PBT или vPvB. 

Продолжен или повторлив контакт со кожата без соодветно чистење може да ги запуши 

порите на кожата што ќе резултира со нарушувања како што се маслени акни / 

фоликулитис. 

Користеното масло може да содржи штетни нечистотии. Не е класифицирано како 

запаливо, но ќе гори. 

 

СЕКЦИЈА 3: Состав / информации за состојките 

Хемиска природа                      : Високо рафинирани минерални масла и адитиви. 
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                                                      Високо рафинирано минерално масло содржи < 3% (w/w)      

                                                      DMSO екстракт, според IP 346. 

 

                                                    : содржи еден или повеќе од следниве CAS-броеви 

                                                      (REACH регистрациски броеви) : 64742-53-6 (01-2119480375-                                                                

34), 
, 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01- 
2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65- 
0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 
72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01- 
2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69- 
9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 
151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01- 
2119543695-30). 

 

Опасни компоненти 

 
Хемиско име CAS-No. 

EC-No. 
Регистрациски 
Број 

Класификација 
(РЕГУЛАТИВА 
(EC) No 

1272/2008) 

Концентрациј
а [%] 

(4-nonylphenoxy) acetic 
acid 

3115-49-9 
221-486-2 

Акут. ток.4; H302 
Кожа кор.1B; H314 
Кожа сен..1A; H317 
Водна хронично1; 
H411 

0.01 - 0.09 

Arylphosphorothionat 
e 

597-82-0 
209-909-9 

Репр..2; H361fd 
Водна хронично4; 
H413 

0.1 - 0.9 

Interchangeable low 
viscosity base oil 
(<20,5 cSt @40°C) * 

 Асп ток..1; H304 0 - 90 

 

За објаснување на кратенките видите ја секција 16. 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЈА 4: Мерки за прва помош 

 

4.1 Опис на мерките за прва помош 

 

       

 

 

Заштита на давателите на прва помош: Кога давате прва помош, проверете дали носите                         

                                                                    соодветна опрема за лична заштита според     
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                                                                    инцидентот, повредата и околината. 
 

                       Во случај на вдишување: Не е потребен третман под нормални услови на     

                                                                   употреба. Ако симптомите продолжат,побарајте     

                                                                   медицински совет. 
 
 
           Во случај на контакт со кожата: Отстранете ја контаминираната облека. 

Исплакнете    

                                                                   ја изложената површина со вода проследено со    

 
                                                                   миење со сапун доколку е достапно. Ако се 
појави  
 
                                                                   постојана иритација, побарајте лекарска помош. 
  
 

 

               Во случај на контакт со око: Испирајте ги очите со изобилство на вода. 

                                                                 Отстранете ги контактните леќи, доколку се             

 

                                                                  присутни и се лесни за вадење. Продолжете 

 

                                                                 со плакнење. Ако се појави постојана иритација,     

 

                                                                  побарајте лекарска помош. 

 

Во случај на голтање :                 Во принцип, не е потребно лекување, освен 

ако     

 

                                                                         не се проголтаат поголеми количини, сепак  

 

                                                                          тогаш барајте да добиете медицински совет. 

 

4.2 Најважните симптоми и ефекти, и акутни и одложени 

 

Симптоми :                       Сигналите и симптомите на масни акни/      

 

                                                                 фоликулитис може да вклучуваат формирање на  

 

                                                                  црни гнојници и дамки на кожата на изложените    

 

                                                                  области. Внесувањето може да резултира со 

гадење,  

 

                                                                 повраќање и / или дијареја. 

 

 

4.3 Укажување на каква било непосредна медицинска помош и потреба од посебен 

третман 
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Третман                                                      : Белешки од доктор 

                                                                        : Третирајте симптоматски 

 

 

 

СЕКЦИЈА 5: Мерки за противпожарна заштита 

 

5.1 Медиум за гасење 
 

Соодветни медиуми за гаснење: Пена, воден спреј или магла. Сув хемиски прашок, 

јаглерод диоксид, песок или земја може да се користат само за мали пожари. 

 

Несоодветни медиуми за гасење: Не употребувајте воден млаз. 

 

5.2 Специјални опасности кои произлегуваат од супстанцата или мешавината 

 

Специфични опасности за време на гаснењето:    Опасните производи од согорувањето  

 

                                                                                      може да вклучуваат: Комплексна   

 

                                                                                       мешавина од цврсти и течни честички 

и  

 

                                                                                       гасови во воздухот (чадот). Јаглерод  

 

                                                                                       моноксид може да се појави доколку 

се  

 

                                                                                       појави нецелосно согорување.   

 

                                                                                       Неидентификувани органски и  

 

                                                                                       неоргански соединенија. 

 

5.3 Совети за пожарникари 

 

Специјална заштитна опрема за                

пожарникари                                              : Треба да се носи соодветна заштитна опрема, 

вклучително и хемиски отпорни нараквици; хемиски отпорен костум е потребен доколку 

се очекува голем контакт со истурениот производ. Самостојниот апарат за дишење мора 

да се носи кога се приближувате на пожар во затворен простор. Изберете облека за 

пожарнинари одобрена од релевантни стандарди (на пр.Europe: EN469). 
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Специфични методи на гаснење: 

Користете мерки за гаснење соодветни за локалните околности и околното 

опкружување. 

 

СЕКЦИЈА 6: Мерки за случајно ослободување 

6.1 Лични мерки на претпазливост, заштитна опрема и постапки за итни случаи 

6.1.1 За персоналот кој не е за вонредни состојби: 

Избегнувајте контакт со кожа и очи 

6.1.2 За персоналот за вонредни состојби: 

Избегнувајте контакт со кожа и очи 

 

 

6.2 Мерки на претпазливост во животната средина 

Мерки на претпазливост во животната средина:  

 

Користете соодветно ограничување за да избегнете загадување на животната средина. 

Спречете од ширењето или влегувањето на канализации, ровови или реки со употреба на 

песок, земја или други соодветни бариери. 

 

Треба да се советуваат локалните власти доколку има значителни излевања кои неможат 

да се задржат. 

 

 

6.3 Методи и материјали за задржување и чистење 

 

Методи за чистење :    

 

Лизгаво e откако ќе се истура. Избегнувајте несреќи, исчистете ги веднаш. Спречете го 

ширењето со правење бариера со песок, земја или друг материјал за задржување. 

Соберете ја течноста директно или во апсорбент. 

Натопете го остатокот со апсорбент, како што е глина, песок или друг погоден материјал 

и фрлете го правилно. 
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6.4 Референца за другите секции 

 

 

За насоки за избор на опрема за лична заштита, погледнете го Поглавје 8 од овој 

безбедносен лист. За насоки за отстранување на истурен материјал, видете Поглавје 13 

од овој безбедносен лист. 

 

СЕКЦИЈА 7: Ракување и складирање 

 

Генерални мерки на претпазливост :  

 

 

Користете локална издувна вентилација ако постои ризик од вдишување на пареи, магла 

или аеросоли. Користете ги информациите во овој лист со податоци како влез за 

проценка на ризик од локални околности, за да помогнете во утврдувањето соодветни 

контроли за безбедно ракување, складирање и отстранување на овој материјал. 

 

7.1 Мерки на претпазливост за безбедно ракување 
 

Совет за безбедно ракување:  

 

 

Избегнувајте продолжен или повторлив контакт со кожата. Избегнувајте вдишување на 

пареа и/или магла. При ракување со производот во буриња, треба да се носат 

безбедносни обувки и да се користи соодветна опрема за ракување. Правилно отстранете 

ги загадените крпи или материјали за чистење со цел да спречите пожар. 

 

 

Транфер на производ: 

 

Треба да се користат соодветни постапки за заземјување и сврзување 

за време на сите операции на масовно пренесување (трансферирање) за да се избегне 

акумулирање на статички електрицитет. 

 

7.2 Услови за безбедно чување, вклучително и какви било некомпатибилности 
 

Други податоци:              

 

 

Чувајте го садот цврсто затворен и на ладно, добро проветрено место. Користете 

правилно обележани и затворени контејнери. 

 

Чувајте го на амбиентална температура. 
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Погледнете во делот 15 за какви било дополнителни специфични закони што ги 

покриваат пакувањето и складирањето на овој производ. 

 

Складирањето на овој производ може да подлежи на регулатива за контрола на 

загадувањето (складирање на нафта) (Англија). Дополнителни упатства може да се 

добијат од канцеларијата на локалната агенција за животна средина. 

 

 

Материјал за пакување:  

 

Погоден материјал: За контејнери или облоги за контејнери, користете благ челик или 

полиетилен со висока густина. 

 

Несоодветен материјал: PVC. 

 

Совети за контејнери: Полиетиленските контејнери не треба да бидат изложени на 

високи температури заради можен ризик од нарушување. 

 

 

 

7.3 Специфична крајна употреба 

 

       Специфична употреба : Не се применува 

 

СЕКЦИЈА 8: Контрола на експозиција / лична заштита 

8.1 Контролни параметри 

Ограничувања на професионална изложеност 

 

Компоненти CAS-No. 
Value type (Form 
of exposure) 

Control parameters Basis 

Маслена мешавина, 

минерална 

 TWA 5 mg/m3 US. ACGIH 

Threshold 
Limit Values 

Прилог бр. 24 Безбедносни карактеристики на антифриз 

Граници на биолошка професионална изложеност 

 

Не се распределува биолошка граница. 

 

Методи за мониторирање 

 

Може да се бара следење на концентрацијата на супстанциите во зоната на дишење на 
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работниците или на општата работна површина за да се потврди усогласеноста со OEL и 

соодветноста на контролите на изложеност. За некои супстанции биолошкиот 

мониторинг исто така може да биде соодветен. Валидните методи за мерење на 

изложеност треба да ги применуваат надлежно лице и примероците да се анализирани 

од акредитирана лабораторија. Примери за извори на препорачани методи за мерење на 

изложеност се дадени подолу или контактирајте го добавувачот. Може да бидат 

достапни дополнителни национални методи.  

Национален институт за безбедност и здравје при работа (NIOSH), САД: Прирачник за 

аналитички методи http://www.cdc.gov/niosh/  

Управа за безбедност и здравје при работа (OSHA), САД: Земање мостри и аналитички 

методи http://www.osha.gov/  

Извршна директива за здравство и безбедност (HSE), Велика Британија: Методи за 

утврдување на опасни материи http://www.hse.gov.uk/  

Институт за безбедност при работа Германско законско осигурување од несреќи (ИФА), 

Германија http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp  

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), Франција http://www.inrs.fr/accueil 

8.2 Контроли на експозиција 

Инженерски мерки  

Нивото на заштита и видовите на контроли што се неопходни ќе се разликуваат во 

зависност од можните услови на изложеност. Изберете контроли засновани врз проценка 

на ризик од локални околности. Соодветни мерки вклучуваат: Соодветна вентилација за 

контрола на концентрациите во воздухот. 

Онаму каде што материјалот се загрева, прска или се формира магла, постои поголем 

потенцијал за создавање концентрации во воздухот. 

Општи информации: Дефинирајте ги процедурите за безбедно ракување и одржување на 

контролите. Едуцирајте и обучувајте ги работниците во врска со опасностите и 

контролните мерки релевантни за вообичаени активности поврзани со овој производ. 

Обезбедете соодветен избор, тестирање и одржување на опрема што се користи за 

контрола на изложеноста, на пр. опрема за лична заштита, локална издувна вентилација. 

Продувајте го системот пред распаѓањето или одржувањето на опремата. Задржете ги 

одлевањата во запечатени складишни системи во очекување на отстранување или 

последователно рециклирање. Секогаш почитувајте ги добрите мерки за лична хигиена, 

како што е миење на рацете по ракување со материјалот и пред јадење, пиење и/или 

пушење. Рутински измијте ја работната облека и заштитната опрема за да ги отстраните 

загадувачите. Отфрлете ја контаминираната облека и обувките што не можат да се 

чистат. Практикувајте добро домаќинско однесување. 

Лична заштитна опрема 
Обезбедените информации се земени во предвид со Директивата за PPE(Директива на 

Советот 89/686 / EEC) и стандардите на Европскиот комитет за стандардизација (CEN) 

Опремата за лична заштита (PPE-ЛЗО) треба да ги исполни препорачаните национални 

стандарди. Проверете кај добавувачите на ЛЗО. 

Заштита на очи:  

Доколку материјалот се ракува така што може да се распрсне во очи, се препорачуваат 

заштитни очила. 

Одобрено од стандардот на EU EN166. 

http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
http://www.inrs.fr/accueil
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Заштита на раце: 

Забелешки: 

Кога може да се појави контакт помеѓу рака и производот, употребата на нараквици 

одобрена според релевантните стандарди (на пр. Европа: EN374, САД: F739) изработени 

од следниве материјали може да обезбеди соодветна хемиска заштита. PVC, неопренови 

или нитрилни гумени нараквици соодветноста и издржливоста на нараквицата зависи од 

употребата, на пр. фреквенција и времетраење на контакт, хемиска отпорност на 

материјал за ракавици, умешност. Секогаш барајте совет од добавувачи на ракавици. 

Загадените нараквици треба да се заменат. Личната хигиена е клучен елемент на 

ефективната нега на рацете. Нараквиците мора да се носат само на чисти раце. По 

употреба на нараквици, рацете треба да се мијат и сушат темелно. 

Се препорачува примена на непарфимиран навлажнувач за раце. 
 

За континуиран контакт, препорачуваме нараквици со време на пробивање повеќе од 

240 минути со претпочитање за> 480 минути каде може да се идентификуваат соодветни 

нараквици. За краткорочна / поздравна заштита, ги препорачуваме истите, но 

признаваме дека соодветни нараквици што нудат вакво ниво на заштита може да не 

бидат достапни и во овој случај пониско време за пробив можеби е прифатливо онолку 

колку што следат соодветни режими за одржување и замена. 

Добар предвидувач на отпорност на ракавици на хемикалија зависи од точниот состав на 

материјалот на нараквицата. Дебелината на нараквицата треба да биде обично поголема 

од 0,35mm, во зависност од дизајнот и моделот. 

Заштита на кожа и тело:     

Заштитата на кожата не е вообичаено потребна вон вообичаена работна облека. Добра 

практика е да носите ракавици отпорни на хемикалии. 

Заштита на респираторниот систем:    

Никогаш не е потребна респираторна заштита во нормални услови на употреба. 

Во согласност со добрите практики за индустриска хигиена, треба да се преземат мерки 

на претпазливост за да се избегне дишење од материјал. 

Доколку инженерските контроли не одржуваат концентрации на воздухот до нивото 

соодветно за заштита на здравјето на работникот, изберете опрема за респираторна 

заштита соодветна за специфичните услови на употреба и исполнување на соодветното 

законодавство. 

Проверете со снабдувачите на опрема за респираторна заштита. Кога се погодни 

респираторите за филтрирање на воздух, изберете соодветна комбинација на маска и 

филтер. 

Изберете филтер погоден за комбинирани честички/органски гасови и пареи [од типот А 

/ Тип П Точка на вриење > 65 ° С (149 ° F)] кои ги задоволуваат EN14387 и EN143. 

Топлотни опасности:  Не се применливи 

Хигиенски мерки :    

Изложеноста на овој производ треба да се намали колку што е можно разумно  и 

практично. Треба да се упати на извршната публикација за здравство и безбедност 

„COSHH Essentials ". 

Контрола на изложеност на животната средина 

Генерален совет :  

Преземете соодветни мерки за исполнување на барањата на релевантно законодавство за 

заштита на животната средина. Избегнувајте загадување на животната средина со 
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следниве совети дадени во Дел 6. Доколку е потребно, спречете го нерастворливиот 

материјал да се испушти во отпадна вода. Отпадната вода треба да се третира во 

општинска или во индустриска станица за третман на отпадни води пред да се испушти 

на површинските води. 

За испуштање на издувниот воздух што содржи пареа, мора да се почитуваат локални 

упатства за граници на емисија за испарливи материи. 

 

СЕКЦИЈА 9: Физички и хемиски својства 

 

9.1 Информации за основните физички и хемиски својства 

 

Изглед                                                     : течност на собна температура 

Боја                                                          : светло кафена 

Мирис                                                      : слаб мирис на јаглеводороди 

Праг на мирис                                         : нема податоци 

pH                                                            :  не се применува 

Точка на течење                                     :  -30 °C по Метод ISO 3016 

Иницијална точка на вриење и  

ранг на вриење                                       : >280 °C  процената вредност 

Точка на палење                                    : 230 °C Метод ISO 2592 

Стапка на отпарување                           : нема податоци 

Запаливост ( цврст, гасовит)                 : нема податоци 

Горен лимит на експлозија                   : Типично 10% (V) 

Долен лимит на експлозија                  : Типично 1% (V) 

Притисок на пареи                                : < 0.5 Pa ( 20°C) процента вредност 

Релативна густина на пареи:                :> 1 проценета вредност 

Релативна густина                                 : 0.868 (15°C) 

Густина                                                   : 868 kg/m3 (15.0 °C) Метод ISO 12185 

 

Растворливости 

Растворливост во вода :     занемарлива 

Растворливост во други растворувачи:  податоци не се достапни 

Коефициент на распределба n- октанол/вода: log Pow >6 (базирано на информации на 

слични производи) 

Температура на самозапалување: >320 °C 

Температура на декомпозиција : податоци не се достапни 

Вискозност 

Вискозност, динамичка    :  податоци не се достапни 

Вискозност, кинематичка: 46 mm2/s (40.0 °C) Метод : ISO 3104 

                                              6.9 mm2/s (100 °C) Метод : ISO 3104 

Експолизвни својства:   не се класифицирани 

Оксидирачки својства: податоци не се достапни 

9.2 Други информации 

Кондуктивност:       Овој материјал не се очекува да биде статички акумулатор. 

СЕКЦИЈА 10: Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивност 
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Производот не претставува дополнителна опасност од реактивност, покрај оние 

наведени во следниот потстав. 

10.2 Хемиска стабилност 

Стабилен 

Не се очекува опасна реакција кога се постапува и складира според одредби 

10.3 Можности за опасни реакции 

Опасни реакции: Ќе реагира со силни оксидирачки агенси 

10.4 Услови кои треба да се избегнуваат 

Услови кои треба да се избегнуваат : Температурни екстреми и директна изложеност на 

сонце 

10.5 Некомпатибилни материјали 

Материјали кои треба да се избегнуваат : Силни оксиданси. 

10.6 Опасни производи од декомпозиција 

Опасни производи од декомпозиција:  нема декомпозиција доколку е складирано и 

применото соодвентно. 

СЕКЦИЈА 11. Токсиколошки имформации 

11.1 Информации за токсиколошките ефекти 

Основа на процена:        

Не се очекува опасна реакција кога се постапува и складира според одредби.\ 

Информации за веројатните рути на: 

Кожата и очите се примарни патишта на изложеност иако може да се појави изложеност 

после случајно голтање. 

Акутна токсичност: 

Продукт: 

Акутна орална токсичност:   
LD50 стаорец:> 5000 mg / kg Забелешки: Ниска токсичност: Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети.  

Акутна токсичност при вдишување:  

Забелешки: Врз основа на достапните податоци, критериумите за класификација 

не се исполнети. 

Акутна токсичност на кожата:  

 

LD50 зајак:> 5000 mg / kg Забелешки: Ниска токсичност: Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

Кожна корозија/иритација 

Продукт: 

Забелешки: Малку иритирачки за кожата. Продолжен или повторен контакт на кожата 

без соодветно чистење може да ги заглави порите на кожата што резултира во 

нарушувања како што се маслени акни / фоликулитис., Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

Сериозни оштетувања на очите или иритации 

Продукт 

Забелешки: Малку иритирачки за око. Врз основа на достапните податоци, 

критериумите за класификација не се исполнети. 

Респираторни или кожни сензибилизација 
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Компоненти: 

(4-nonylphenoxy)acetic acid 

Забелешки: Може да предизвика алергиска реакција на кожата кај чувствителни лица. 

Мутагеност на клетките на микроб 

Продукт:  

Забелешки: Не-мутагени, врз основа на достапните податоци, критериуми за 

класификација не се исполнети. 

Канцерогеност: 

Продукт: 

Забелешки: Не е канцероген. Врз основа на достапните податоци, критериумите за 

класификација не се исполнети. 

Забелешки: Производот содржи минерални масла од типови што се покажаа дека не се 

канцерогени во студиите на сликање на кожата на животните, високо рафинираните 

минерални масла не се класифицирани како канцерогени од Меѓународната агенција за 

истражување на карцином (IARC). 

 
Материјал GHS/CLP Канцерогена класификација 

Високо рафинирано 
минерално масло 

Нема канцерогена класификација 

Репродуктивна токсичност: 

Продукт: 

Забелешки: Не е токсичен развој, не ја нарушува плодноста, Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

STOT- единечна изложеност 

Продукт:  

Забелешки: Врз основа на достапните податоци, критериумите за класификација не се 

исполнети. 

STOT- повторлива изложеност 

Продукт:  

Забелешки: Врз основа на достапните податоци, критериумите за класификација не се 

исполнети. 

Токсичност на аспирацијата 

Продукт 

Не преставува аспирациона опасност 

Дополнителни информации 

Продукт 

Забелешки: Користените масла може да содржат штетни нечистотии што се насобрале 

при употреба. Концентрацијата на таквите нечистотии ќе зависи од употребата и може 

да предизвика ризици по здравјето и околината што се на располагање, со сите 

користени масло треба да се постапува со претпазливост и да се избегнува контакт со 

кожата колку што е можно. 
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Забелешки: Малку иритирачки за респираторниот систем. 

Забелешки: Може да постојат класификации од други органи според различни 

регулаторни рамки. 

Резиме за проценка на CMR својствата 

Проценка на мутагност на клетките на микроби : 

Овој производ не ги исполнува критериумите за класификација во категориите 1A/ 1B. 

Проценка на канцерогеност:  

Овој производ не ги исполнува критериумите за класификација во категориите 1A/ 1B. 

Репродуктивна токсичност – проценка : 

Овој производ не ги исполнува критериумите за класификација во категориите 1A/ 1B. 

СЕКЦИЈА 12: Еколошки информации 

12.1 Токсичност 

Основи на процена:   

Екототоксиколошките податоци не се утврдени специјално за овој производ. 

Дадените информации се засноваат на познавање на компонентите и екотоксикологијата 

на слични производи. 

Освен ако не е поинаку наведено, презентираните податоци се репрезентативни на 

производот како целина, наместо за индивидуалните компоненти (а). (LL / EL / IL50 

изразена како номинална количина на производ потребен за подготовка на воден тест 

екстракт). 

Продукт: 

Токсичност на  риби ( Акутна токсичност) : 

Забелешки: LL / EL / IL50> 100 mg / l Практично нетоксичен: Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

Токсичност кон рак (акутна токсичност): 

Забелешки: LL / EL / IL50> 100 mg / l Практично нетоксичен: Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

 

Токсичност кон алги / водни растенија (Акутна токсичност): 

Забелешки: LL / EL / IL50> 100 mg / l Практично нетоксичен: Врз основа на достапните 

податоци, критериумите за класификација не се исполнети. 

Токсичност кај рибите (Хроничнa 

токсичност): 

Забелешки: Податоци не се достапни 

Токсичност кон рак (хронична токсичност) 

Забелешки: Податоци не се достапни 

Токсичност кон микроорганизмите (Акутна токсичност) 

Забелешки: Податоци не се достапни 

12.2 Издржливост и разградливост:Продукт: Биоразградливост: Забелешки: Не е лесно 

биоразградливо. Главните состојки се својствено биоразградливи, но содржат 

компоненти што може опстојуваат во околината. 

2.3 Биоакумулативен потенцијален  

Производ: 

Биоакумулација: Забелешки: Содржи компоненти со потенцијал за 

биоакумулација. 
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Коефициент на распределба: n- 

октанол / вода: log Pow:> 6 Забелешка : (врз основа на информации за слични 

производи) 

12.4 Мобилност во почва 

Продукт 

Подвижност:     

Забелешки: Течноста под повеќето услови на животната средина, ако навлезе во 

почвата, таа ќе се апсорбира на честички во почвата и нема да биде мобилна.           

Забелешки: Плови на вода. 

12.5 Резултати процена на PBT и vPvB 

Процена   :                                           Оваа мешавина не содржи регистрирани REACH 

                                                             супстанции за кои се оценува дека се PBT или vPvB 

12.6 Други негативни ефекти 

Продукт 

Додатни еколошки информации:        

Нема потенцијал за осиромашување на озон, потенцијал за создавање на фотохемиски 

озони или потенцијал за глобално затоплување., Производот е мешавина од нестабилни 

компоненти, кои нема да бидат пуштени на воздух во какви било значајни количини под 

нормални услови за употреба. Слабo растворлива мешавинa. Предизвикува физичко 

расипување на водните организми. Минералното масло не предизвикува хронична 

токсичност на водните организми со концентрации помали од 1 mg / L. 

СЕКЦИЈА 13: Размислувања за отстранување на средства 

13.1Методи на третман на отпад 

Продукт   

Обновете го или рециклирајте ако е можно. Одговорност е на создавачот на отпад да ја 

утврди токсичност и физички својства на материјалот создаден за да се утврдат 

соодветни методи за класификација и депонирање на отпадот во согласност со 

важечките регулативи. 

Не фрлајте во животната средина, во канализација или во водотеци 

Отпадниот производ не смее да се дозволи да ја загади почвата или подземната вода или 

да се отстранува во животната средина. 

Отпад, одлевци или користен производ е опасен отпад. 

Локално законодавство 

Каталог на отпад: 

Кодекс на ЕУ за отстранување на отпад (EWC): 

Код на отпад:13 02 05 * 

Забелешки: Отстранувањето треба да биде во согласност со важечките регионални, 

национални и локални закони и регулативи. 

Класификацијата на отпадот е секогаш одговорност на крајниот корисник. 

 

СЕКЦИЈА 14: Транспортна информација 

14.1 UN број  

ADR       :Не е регулирано како опасно добро 

RID        :Не е регулирано како опасно добро 

IMDG    : Не е регулирано како опасно добро 

IATA      :Не е регулирано како опасно добро 

14.2 Соодветно име на испорака 
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ADR       :Не е регулирано како опасно добро 

RID        :Не е регулирано како опасно добро 

IMDG    : Не е регулирано како опасно добро 

IATA      :Не е регулирано како опасно добро 

14.3 Транспортна класа на опасност 

ADR       :Не е регулирано како опасно добро 

RID        :Не е регулирано како опасно добро 

IMDG    : Не е регулирано како опасно добро 

IATA      :Не е регулирано како опасно добро 

14.4 Група на пакување 

ADR       :Не е регулирано како опасно добро 

RID        :Не е регулирано како опасно добро 

IMDG    : Не е регулирано како опасно добро 

IATA      :Не е регулирано како опасно добро 

14.5 Еколошки опсаности 

ADR       :Не е регулирано како опасно добро 

RID        :Не е регулирано како опасно добро 

IMDG    : Не е регулирано како опасно добро 

IATA      :Не е регулирано како опасно добро 

14.6 Специјални претпазливост за корисникот: 

Забелешки: Посебни мерки на претпазливост: Погледнете во Дел 7, ракување и 

складирање,за посебни мерки на претпазливост за кои корисникот треба да биде 

запознаен или треба да ги почитува во врска со транспортот. 

14.7 Превоз на големо според Анекс II од MARPOL 73/78 и IBC законик 
Не се применува за производот како што се доставува. За масовните пратки по морски 

пат се применуваат правила за АНЕКС 1. 

СЕКЦИЈА 15: Регулаторни информации 

15.1 Законодавство / легислатива за безбедност, здравје и животна средина, 

специфично за супстанцијата или мешавината 

REACH- Листа на супстанци кои се предмет на авторизација (Annex XIV): Продуктот не 

е субјект на авторизација под REACH 

Испарливи органски супстанци: 0% 

Други регулативи:                 Регулаторните информации не се наменети да бидат 

сеопфатни. Други прописи може да се применуваат на овој материјал. 

Закон за заштита на животната средина 1990 година (изменет). Здравје и безбедност при 

работа итн. Закон 1974 година. Закон за заштита на потрошувачите 1987 година. Закон 

за спречување на загадување и контрола 1999 година. Закон за животна средина 1995 г. 

Регулативи за информации и пакувања за снабдување) 2009 година. Контрола на 

супстанциите кои се опасни за здравствените регулативи 2002 година (изменето). 

Регулативи за трговија со испорака (опасни материи и морски загадувачи) 1997 година. 

Известување за регулативи за повреди, заболувања и опасни појави 1995 година 

(изменето и дополнето). Регулативи за лична заштитна опрема 2002 година. Лична 

заштитна опрема при регулативите за работа 1992 година. Регулативи за опасен отпад 

(Англија и Велс) 2005 година (изменет). Контрола на регулативата за големи опасности 

од несреќи 1999 година (изменета и дополнета). Нарачка за облигациони обврски за 

обновување на гориво за обновливи извори 2007 

(изменето). Закон за енергија 2011. Дозвола за животна средина 
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(Англија и Велс) Регулативи 2010 (изменет). Регулативи за отпад (Англија и Велс) 2011 

година (изменет). Планирање (опасни материи) Закон 1990 и придружни регулативи. 

Регулативи за заштита на животната средина (контроли врз супстанциите што опаѓаат 

озон) 2011 година. Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот 

од 18 декември 2006 година за регистрација, евалуација, овластување и ограничување на 

хемикалиите (REACH), анекс XIV. Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот 

парламент и на Советот од 18 декември 2006 година за регистрација, евалуација, 

овластување и ограничување на хемикалиите (REACH), анекс XVII. Директива 2004/37 / 

ЕЗ за заштита на работниците од ризиците поврзани со изложеност на канцерогени или 

мутагени на работа и неговите измени. Директива 1994/33 / ЕЗ за заштита на младите 

луѓе на работа и нејзините измени и дополнувања. Директива на Советот 92/85 / ЕЕЗ за 

воведување мерки за поттикнување на подобрувања во безбедноста и здравјето при 

работа на трудници и работници кои неодамна се породиле или дојат и неговите измени 

и дополнувања. 

Компонентите на овој производ се пријавени во следните пописи: 

EINCES              : Сите компоненти се наведени или исклучени од полимер 

TSCA :    Сите компоненти се наведени.    

15.2 Процена на хемиска безбедност 

 

Не е извршена проценка на хемиска безбедност за оваа супстанца / мешавина од 

снабдувачот. 

СЕКЦИЈА 16: Други информации 

Цел текст на H-изјави 

H302                                             Опасно ако се проголта 

H304                                             Може да биде фатално ако се проголта и навелезе во 

дишните патишта      

H314                                            Предизвикува тешки изгореници на кожата и оштетувања 

на очите 

H317    Може да предизвика алергиска реакција 

H361fd Сомнеж за оштетување на плодност. Сомнеж за оштетување не неродени деца.  

H411 Токсичен за водениот живот со долготрајни ефекти 

H413 Може да предизвика долготрајни штетни ефекти врз водниот живот. 

Цел текст на други кратекти 

Акутна токс.                  Акутна токсичност 

Водена Хронично        Долготрајна (хронична) водена опасност 

Асп. Токс.                     Аспираторна опасност 

Репр.                              Репродуктивна опасност 

Кожа кор.                      Корозија на кожа 

Кожа сен.                      Сензибилитет на кожа 

Кратенки и акроними:      

Стандардните кратенки и акроними користени во овој документ можат да се разгледаат 

во референтната литература (на пр. Научни речници) и / или веб-страници. 
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ACGIH = American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists 
ADR = European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road 
AICS = Australian Inventory of Chemical Substances 
ASTM = American Society for Testing and Materials 
BEL = Biological exposure limits 
BTEX = Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes 
CAS = Chemical Abstracts Service 
CEFIC = European Chemical Industry Council 
CLP = Classification Packaging and Labelling 
COC = Cleveland Open-Cup 
DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = Derived Minimal Effect Level 
DNEL = Derived No Effect Level 
DSL = Canada Domestic Substance List 
EC = European Commission 
EC50 = Effective Concentration fifty 
ECETOC = European Center on Ecotoxicology and 
Toxicology Of Chemicals 
ECHA = European Chemicals Agency 
EINECS = The European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances 
EL50 = Effective Loading fifty 
ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances 
Inventory 
EWC = European Waste Code 
GHS = Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals 
IARC = International Agency for Research on Cancer 
IATA = International Air Transport Association 
IC50 = Inhibitory Concentration fifty 
IL50 = Inhibitory Level fifty 
IMDG = International Maritime Dangerous Goods 
INV = Chinese Chemicals Inventory 
IP346 = Institute of Petroleum test method N° 346 for the 
determination of polycyclic aromatics DMSO-extractables 
KECI = Korea Existing Chemicals Inventory 
LC50 = Lethal Concentration fifty 
LD50 = Lethal Dose fifty per cent. 
LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory loading 
LL50 = Lethal Loading fifty 
MARPOL = International Convention for the Prevention of 
Pollution From Ships 
NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No 
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Observed Effect Level 

OE_HPV = Occupational Exposure - High 

Production Volume PBT = Persistent, 

Bioaccumulative and Toxic 

PICCS = Philippine Inventory of Chemicals 

and Chemical Substances 

PNEC = Predicted No Effect Concentration 

REACH = Registration Evaluation And 

Authorisation Of Chemicals 

RID = Regulations Relating to International 

Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SKIN_DES = Skin 

Designation STEL = 

Short term exposure 

limit TRA = Targeted 

Risk Assessment 

TSCA = US Toxic Substances 

Control Act TWA = Time-

Weighted Average 

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative 

Понатамошни информации 

Тренинг совети  : 

Обезбедете соодветни информации, упатства и обука за операторите. 

Други информации: 

Ниту еден анекс на сценарио за изложеност не е прикачен на овој лист со податоци 

за безбедност. Тоа е некласифицирана мешавина која содржи опасни материи, како 

што е детално опишано во Дел 3; релевантни информации од сценаријата за 

експозиција за содржаните опасни материи се интегрирани во основните делови 1-

16 на овој БЛ. 

Вертикална лента (|) во левата маргина означува измена од претходната верзија. 

Извори на клучни податоци за да се состави Безбедносниот лист: 

Цитираните податоци се од, но не ограничувајќи се на, еден или повеќе извори на 

информации (на пр. Токсиколошки податоци од Shell здравствени услуги, податоци 

за добавувачи на материјали, CONCAWE, дата база на податоци на EU IUCLID, 

регулатива EC 1272, итн.). 

Овие информации се засноваат на нашите сегашни знаења и имаат за цел да го 

опишат производот само за здравствени, безбедносни и еколошки барања. Затоа не 

треба да се толкува како гарантирање на специфична сопственост на производот. 
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Прилог бр. 32 Безбедносни карактеристики на моторно масло 
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Прилог бр. 33 Безбедносни карактеристики на синтетичко моторно масло 
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Прилог бр. 34 Безбедносни карактеристики на синтетичко масло за трансмисија  
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Прилог бр. 35 Безбедносни карактеристики на синтетичко масло за трансмисија 
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Прилог бр. 36 Безбедносни карактеристики на експлозив амонекс 
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Прилог бр. 37 Безбедносни карактеристики на НОНЕЛ 
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Прилог бр. 38 Потврда за предавање на отпадни пневматици 
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Прилог бр. 39 Макролокација 
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При   лог бр. 40 Микролокација 
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Прилог бр.41 Распоред на објектите и останатите пропратни делови 

 


