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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Име на компанијата  Градежно Друштво "ГРАНИТ" А.Д Скопје, 

Подружница Бразда Чучер Сандево 

Правен статус АД 

Сопственост на компанијата АД 

Адреса на локацијата (и 

поштенска адреса, доколку е 

различна од погоре 

споменатата) 

1 бр. 40 Бразда, Чучер Сандево 

поштенска адреса: 

Ул. Димитрие Чуповски бр. 8 Скопје 

Број на вработени 13 

Овластен претставник  Емил Јорданов Раководител 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет на 

барањето
2 

3.2 Инсталации за ископ, дробење мелење, сеење, 

загревање на минерални суровини, доколку не се 

опфатени со Прилог 1 

Проектиран капацитет Дробење 47 m
3
 варовник/час 

 

I.1 Вид на барањето
 

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација  / 

Постоечка инсталација х 

Значителна измена на постоечка инсталација / 

Престанок со работа / 

 

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

Локалната самоуправа Општина Чучер Сандево 

Адреса ул. село Кучевиште бб 

Телефон 02 2666606, 26601778 
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 
II.1. ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

  

ГД ГРАНИТ АД Скопје Подружница Бразда Чучер Сандево на површинскиот 

коп Бразда врши ископ, дробење и сепариција на варовник во стандардни градежни 

фракции за сопствени потреби и потребите во градежната индустрија и тоа на две 

рудни полиња т.н. Централно рудно поле и Мавровски коп и еден кој сеуште не е 

отпочнат со работа т.н. Североисточно рудно тело. Рудникот се наоѓа на северозападно 

од градот Скопје. Инсталацијата е сместена северно од спортскиот аеродром 

Стенковец во близина на селото Бразда западно од него. 

Површината на просторот кој е опфатен со концесијата за истражување на 

варовник изнесува 2.25 km
2
 и е ограничена со точки со следните координати: 

Табела бр. 1 Координати на на концесиско поле 

 

Точка Координата Х Координата Y 

T-1 4.660.000.00 7.531.500.00 

T-2 4.660.000.00 7.533.000.00 

T-3 4.658.500.00 7.533.000.00 

T-4 4.658.500.00 7.531.500.00 

   

ГД Гранит АД Скопје, има Договор за концесија за експлоатација на 

минералната суровина - варовник за период до 2024 год со можност за продолжување 

(склучен со надлежното Министерство за економија, под бр.24-8461/1 на 18.10.2007 

година, односно анекс на договорот бр. 24-5514/2 од 25.12.2014 год). ). Во прилог бр.3 

приложено е и Одобрението за експлоатација бр. 24 – 6659/1 од 11.11.2013 год и 

дополна 24-678/1 од 24.01.2014 год.  

Со Одобрението за експлоатација, концесионерот е обврзан да врши 

експлоатација според Договорот за концесија за експлоатација и Главниот рударскиот 

проект на експлоатациониот простор со површина од 2,25 км
2
. 
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 На сепарацијата која е лоцирана во близина на коповите се одвиваат процесите 

на дробење и сепарирање на варовникот. Постројката за сепарирање, со капацитет од 

130 т/час или 47 м
3
, се состои од следниве елементи:  

- приемен бункер, 

- дробилка за примарно дробење (мах 80 см), 

- челусна дробилка за секундарно дробење, 

- систем од вибро сита и транспортни ленти на електричен погон, 

- ротациона дробилка за терциерно дробење, 

- систем од вибро сита и транспортни ленти на електричен погон, 

- млин за производтво на филер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Слика 1 Локација на каменолом Бразда 

  

Каменолом 
Бразда 
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Слика 2 Локација на Мавровски коп 

 

 
 

Слика 3 Локација на централно рудно тело 

Микролокацијата на површинскиот коп и сепарацијата (ситуационата карта) 

прикажана е во прилог бр.14. 

„Мавровски коп“ 

Централно 
рудно тело 
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II.2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО  

II.2.1 Опис на површинскиот коп 

Површинскиот коп се состои од две активни рудни полиња лоцирани на истиот 

концесиски простор и притоа имаат иста геоморфолошка градба односно материјалот е 

со идентични гeомеханички карактерситики иако во план се три рудни полиња. Едното 

е т.н. Централно рудно тело лоцирано северозападно од постројката за сепарирање, 

додека второто е т.н. Мавровски коп кој е лоциран источно од Централното рудно 

тело. Трето рудно поле не е сеуште по континуирана работа туку се работи парцијално 

по потреба. 

Морфолошки теренот на поширокото подрачје спаѓа во средно ридски предели 

со надморска височина на локациите помеѓу котите 425,00 - 560,00 м.н.в. 

(перспективно и повисоко), испресечен со неколку благи суводолици, во повисокиот 

дел (кота помеѓу 400 - 600 м.н.в.) продолжува во издолжен срт со многу благ наклон 

кон микролокацијата „Централно рудно тело“ која во моментот е на надморска висина 

помеѓу коти околу 350 - 555 м.н.в.  

Теренот на каменоломот „Бразда“, во регионален геолошки поглед припаѓа на 

крупната геотектонска единица Вардарска зона, во нејзиниот краен западен дел, каде 

граничи со Западно - македонската зона. (Шарска тектонска област), што пак 

предиспонира уште поинтензивни тектонски пореметувања на и во теренот. 

Вардарската зона во општо се одликува со многу сложена геолошка градба и 

релативно брзо сменување на формациите од палеозојските творби, кои се јавуваат во 

вид на издолжени зони со протегање СЗ - ЈИ, испресечени пак со раседни структури 

напречни или дијагонално на овие. 

Во состав на истата влегуваат: амфиболити, амфиболски и амфиболитски 

шкрилци, гнајсеви, мигматити, биотит - мусковитски шкрилци, кварцити и кварцни 

шкрилци, епидот - хлоритски и кварц - хлоритски шкрилци, меѓу кои и се среќаваат 

интеркалации на мермери и мермеризирани варовници со различна дебелина. 

Констатирани се и појави на серпентинити. 

Тектонската активност е била мошне интензивна (која и ден - денес трае како 

современа сеизмичност - Скопска епицентрална зона), изразена со појава на набирања, 

израседнатост, до значителни лушпести навлекуввања (палеозојските творби се 

лушпесто навлечени врз геолошки помладите горнокредни флишни седименти).  
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Анализираните примероци од двете рудни тела се одликуваат со бело сивкаста 

боја, а поедини делови имаат светло жолтеникава боја. Има ситнозрнест состав, а 

цврста компактна, масивна и слабо нагласена лентовидна текстура. По пукнатинските 

површини карпата е обложена со тенок слој од светло кафеава лимонитизација. Сосема 

ретки се мангански скрами како тенки жилички по лимонитските скрами. Со разредена 

HCl реагира бурно што укажува на калцитски состав. 

На основа на минералошко - петрографската анализа на каменот од каменолом 

Бразда, „Централно рудно тело“ може да се каже дека истиот претставува 

мермеризиран варовник, кој е ситнозрнест со криптокристалеста до микрокристалеста 

структура, а слабо изрзена лентовидна текстура. Според минералошко - 

петрографските и структурните карактеристики каменот од каменоломот Бразда, од 

двете рудни тела претставува поволен материјал за употреба како агрегат за бетон, 

асфалт и други градежни цели. 

Овие варовници се карактеризираат со релативно голема цврстина на притисок 

од 306 - 390 гр/cм
2
, зафатнинската маса кај овие варовници во природна влажна 

состојба изнесува 2,69 кг/м
3
, додека специфичната маса изнесува 2,74 кг/м

3
.  

Ако се земе во предвид големата цврстина и компактност на мермеризираните 

варовници и поволните хидрогеолошки и хидролошки карактеристики може да се 

констатира дека не постои опасност од пробив на поголеми количини на подземни и 

површински води кои би ја загрозиле понатамошната експлоатација на површинскиот 

коп. 

Поради малата тврдина на варовникот, истиот лесно се обработува. Цврстината 

на притисок и жилавоста на материјалот овозможуваат завршните косини да можат да 

останат вертикални или субвертикални за подолг временски период, без појава на 

класични свлечишта.   

Во Главните рударски проекти изработен во февруари и март 2012 год. од 

страна на РИ “РУДИНГ” Доо - Скопје,  дадени се основните предуслови за планска, 

сигурна и пред се безбедна експлоатација на варовник од лежиштето на двете рудни 

полиња кое поради неговата поволна местоположба, геометриската форма на 

површинските копови, каркактеристиките на опремата и досегашните сознанија од 

експлоатација на лежишта со слични геолошки карактеристики ќе овозможи планско и 



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

    10 

 

сигурно откопување на минералната суровина. Врз основа на физичко–механичките 

карактеристики на теренот, квалитетот и квантитетот на минералните суровини и 

конфигурацијата на теренот и локалните патишта извршено е ограничувањето на 

површинските копови.  

Централно Рудно Тело (ЦРТ) од површинскиот коп “Бразда” спаѓа во групата 

на брдски тип на лежишта со висинска разлика од највисоката до најниската етажа од 

преку 70 м, односно од 460 до 535 м.н.в. 

 Формирани се три етажи и пристапни патишта до секоја етажа, каде што во 

предходниот период се вршела експлоатација, односно висините на етажите 

изнесуваат од 5 до 10 м. 

 Пристапните патишта низ копот се во добра состојба односно овозможуваат 

безбеден транспорт на минералната суровина од етажите до приемниот бункер на 

дробиличната постројка. 

 Највисоката етажа Е - 525 е во завршна фаза на експлоатација со тоа што 

платото на етажата се движи од К - 515 до К - 530. Експлоатацијата на пониската етажа 

Е - 515 ќе биде со различна висина, која ќе се движи од 10 до 15 м. 

 Третата отворена етажа е на кота 505 (од К - 505 до К - 508) е со висина од                   

0 - 10 м. И двете етажи Е - 515 и Е - 505 имаат потковичеста форма, па во 

понатамошната експлоатација потребно е фронтовите да се исправат и да завземат 

паралелна положба. 

Граничните точки на дефинираната геометриска форма на проектираните 

површински копови, која овозможува складно развивање на експлоатационите етажи 

во план и длабина, дадени се во следнава табела: 
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Табела бр.2 Точки на експлоатационо поле на Централно рудно тело 

To~ka Koordinata X Koordinata Y 

T1 4 659 345 7 532 127 

T2 4 659 417 7 532 244 

T3 4 659 580 7 532 240 

T4 4 659 681 7 532 158 

T5 4 659  712 7 532 113 

T6 4 659 616 7 531 978 

T7 4 659 582 7 531 960 

T8 4 659 524 7 531 959 

T9 4 659 420 7 531 986 

T10 4 659 358 7 532 070 

 

Југоисточната граница е помеѓу точките Т1 и Т2 во должина од околу 140 м. 

Источната граница е помеѓу точките Т2 и Т3 со вкупна должина од 160 м. 

Североисточната граница е помеѓу точките Т3, Т4 и Т5 со вкупна должина од околу 180 

м, северозападната граница е помеѓу точките Т5, Т6 и Т7 со вкупна должина од   165 м, 

западната граница е помеѓу точките Т7, Т8 и Т9 со вкупна должина од 165 м и 

југозападната граница е помеѓу точките Т9, Т10 и Т1 со вкупна должина од околу 160 м. 

 Вкупната површина на ограниченото експлоатационо поле изнесува                  

74.975 м
2
, а дното на копот има површина од 57.450 м

2
. 

Елементите на копот: висина на етажите, работната косина, завршната косина и 

ширина на работната и завршната берма на површинскиот коп се одредени врз основа 

на податоците за физичко-механички параметри на карпестиот масив, предвидената 

опрема за откопување и податоците добиени од досегашната експлоатација. 

 Во границите на површинскиот коп “Бразда” - Централно Рудно Тело ќе се 

формираат 7 експлоатациони етажи. Висината на експлоатационите етажи е во 

функција од техничките карактеристики на механизацијата, геомеханичките 

карактеристики на варовникот, сигурноста при работењето и брзината на 

напредувањето на откопните фронтови. 

Вкупните количини експлоатациони резерви на варовник во ограниченото 

експлоатационо поле од преостанатиот дел од Централно Рудно Тело (ЦРТ) 

изнесуваат: Qex = 5.449.123 t.  
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Слика 4. Локација на активните рудни тела и депонија за хумус (Сателитска снимка) 

И Мавровскиот коп од површинскиот коп “Бразда” спаѓа во групата на брдски 

тип на лежишта со висинска разлика од највисоката до најниската етажа од преку 80 м, 

односно од 410 до 490 м.н.в. 

Висината на етажите преставува еден од најважните параметри на системот на 

површинската експлоатација  и е во директна зависност од техничко – технолошките 

параметри на предвидената опрема за експлоатација како и досегашните сознанија од 

експлоатација на лежиштето каде се формирани етажи со висина од 10 – 15 м. 

 Во технолошкиот систем на површинска експлоатација на п.к. “Бразда"               

– Мавровски коп, во  преостанатиот дел копот е поделен на етажи со висина од по 10 м 

и тоа: Е – 410, Е – 420, Е – 430,  Е – 440, Е – 450, Е – 460, Е – 470, Е – 480 и Е – 490. 

 Пристапните патишта низ копот се во добра состојба односно овозможуваат 

безбеден транспорт на минералната суровина од етажите до приемниот бункер на 

дробиличната постројка. 

Граничните точки на дефинираната геометриска форма на проектираните 

површински копови, која овозможува складно развивање на експлоатационите етажи 

во план и длабина, дадени се во следнава табела: 
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Табела бр. 3 Гранични точки на Мавровски коп 

Точка Координата X Координата Y 

Т1-1 4 659 241 7 532 574 

Т1-2 4 659 333 7 532 712 

Т1-3 4 659 705 7 532 460 

Т1-4 4 659 613 7 532 322 

 

За минимален фактор на сигурност на завршните косини од Ф = 1,3 – 1,5 

минимални количини на откривка како и максимално зафаќање на масите од 

мермеризиран варовник во преостанатиот дел од копот.  

 Западната граница на копот каде поминува пристапниот пат до централното 

рудно тело, ја прати трасата на патот бидејќи овој пристапен пат неможе да се 

дислоцира.  

 Дното на копот е на кота 410, а потоа сукцесивно се издигнува и ја достигнува 

котата 460 м.н.в. 

Динамиката на површинска експлоатација е во директна зависност од 

количините на експлоатационите резерви на минерална суровина во лежиштата и 

планираниот годишен капацитет на откопување на минералната суровина.  

Ако се земе во предвид дека површинскиот коп "Бразда" се состои од три рудни 

тела, распределбата на годишниот капацитет према досегашното искуство изнесува: 

 - Централно рудно тело               = 60%, односно Qгод.= 250.000 t 

 - Мавровски коп                          = 30%, односно Qгод.= 100.000 t  

 - Североисточно рудно тело        = 10%, односно Qгод.=30.000 t 

                                                    Вкупно = 100%, односно Qгод.= 380.000 t 

 

 Со оглед дека на копот работи иста опрема за дупчење, копање, товарење и 

транспорт на минералната суровина ангажирањето на опремата по поедини копови 

изнесува:  

 - Централно рудно тело          = 160 работни дена год. 

 - Мавровски коп                      =   65 работни дена год.   

 - Североисточно рудно тело     = 20 работни дена год.  

  Вкупно површински коп "Бразда"          = 245 работни дена год. 
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Иако согласно наведените пресметки земени се во предвид и количините од 

третото рудно тело Севереоисточно рудно тело кое треба да зафаќа годишно одколу 10 

% од вкупните рударски активности, сепак ова рудно тело сеуште не е во функција со 

предвидената динамика туку само со мали повремени интервенции. 

Според главните рударски проекти за двете рудни експлоатациони полиња 

пресметани се 7,76 години на екплоатација на Мавровскиот коп односно 22 години на 

Централното рудно тело. Со оглед на тоа што во последните години не се исполнува 

предвиденото производство на градежен материјал се пролонгираат годините на 

екплоатација на рудните полиња.  

Технолошкиот процес на површинска експлоатација се засновува врз примена 

на дисконтинуирана технологија на откопување  на минералната суровина и ги опфаќа 

следните фази: 

- дупчење и минирање, 

- товарење на минираниот материјал, 

- транспорт на товарениот материјал од етажите на површинскиот коп до 

 дробиличната постројка.     

 Дупчењето на минските дупнатини ќе се изведува со пневматска самоодна 

дупчалка ТAMROCK – Ranger 7002 со пречник на круната ᶲ105 мм или друга дупчалка 

со слични технички карактеристики. Како експлозив се користи Амонит 6 или сличен 

со брзина на детонација од 3800 м/с, а иницирањето на експлозивното полнење се 

врши со детонаторски фитил, рударска каписла и спорогоречки фитил. За анулирање 

на негативното влијание од минирањето се користат милисекундни забавувачи. 

Минерско техничките карактеристики на експлозивот Амонит 6 се дадени во следната 

табела: 

Табела бр.4 – Минерско технички карактеристики на експлозивот 

Минерско технички карактеристики  Вредност 

Густина на експлозивот kg/lit 1,0 - 1,1 

Брзина на детонација m/sec 3800 

Пренос на детонација cm 5 

Троуцлова проба cm
3
 370 

Осетливост на удар kg m 2 

Биланс на кислородот % tez +0,26 

Бризантност mm 14 

Критичен дијаметар mm 10 

Топлина на експлозија kJ/kg 4 100 
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Потрошувачката на експлозив е пресметана на 0,6 кг/м
3
 материјал со полнење 

на секоја дупнатина од 50 кг. После дупчењето се врши полнење на дупнатините 

поврзување со иницијалните каписли и следи процесот на активирање на експлозивот. 

Минирањето е процес кој смее да се изведува само во погодни временски услови на 

сончево време без силен ветер, без магла и со соодветна најава во соодветните служби. 

Кога минирањето е во близина на сообраќајница на која може теоретски да стигне 

парче од минираниот материјал се запира сообраќајот за време на минирањето. 

Со пресметаните дупчачко – минерски параметри, појавата на негабаритни 

блокови ќе биде сведена во минимални граници. Иситнувањето на негабаритните 

блокови (димензии поголеми од 630 мм) ќе се врши со секундарно минирање. 

Минските дупнатини на негабаритниот блок ќе се дупчат со пнеуматска 

дупчалка тип TAMROCK COMANDO 300 со дијаметар на моноблок бургија 40 мм, 

која Гранит ја има на располагање. 

За рационално секундарно минирање потребно е должината на минската 

дупнатина да биде до 1/2 од висината на блокот, а должината на столбот на 

експлозивното полнење до 2/3 од длабината на минската дупнатина. 

 Минирањето на копот се изведува со „НОНЕЛ – СИСТЕМ“ за иницирање на 

експлозивни полнења. Со овој систем се постигнува подобро дробење на минираната 

карпеста маса, редукција на сеизмичкото дејство од минирањето во околината и 

зголемување на факторот на искористување на експлозивите. Согласно со законската 

регулатива, Главниот рударски проект и упатствата дадени од производителот на 

експлозивните средства: 

• Со експлозивни материи можат да работат само полнолетни лица, физички 

способни и стручно оспособени, кои не се осудувани или кривично 

прогонувани и имаат добиено лиценца за работа од рударскиот инспекторат; 

• Минирањето се изведува плански, на дефиниран начин, со одреден вид и 

количина на експлозив и детонатор, по строго дефинирани прописи, во 

одредени временски интервали и при оневозможен пристап во опасната зона. 

За постигнување на оваа цел минирањето го организира и контролира 

раководителот на копот, а го изведуваат квалификувани работници (минери) 

при поставена чуварска стража; 
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• Секое минирање на површинскиот коп се врши по изработен план за 

минирање, со скици, планови и геолошки профили на минското поле. Се 

води строга контрола на дупчачко – минерските параметри, геометрискиот 

распоред на минските дупчотини, аголот на дупчење, висината на столбот на 

експлозивното полнење и должината на зачепувањето; 

• За време на секое минирање се даваат звучни сигнали за предупредување 

(пред и после минирањето). Се обезбедува спречување на пристап на 

неовластени лица во зоната на изведувањето на минските работи. 

Минирањето секогаш се изведува во строго дефиниран временски термин и 

со задолжително поставена стража на сите пристапни патишта кон 

површинскиот коп; 

• Опремата и вработените се засолнуваат на сигурно место, кое е во спротивен 

правец од ударните бранови; 

• При превоз на експлозивните средства се користи наменско возило за таа 

цел; 

• Унишувањето на амбалажата и неупотребливите експлозивни материи го 

врши минерската група на одредено место од површинскиот коп. Видот, 

количеството и датумот на употребени експлозивни материи веднаш се 

евидентира; 

На местата каде што се врши товарење или истоварање на експлозивни материи 

е забрането: 

- складирање и чување на материи и уреди кои можат да предизвикаат пожар 

и да овозможат негово ширење; 

- создавање на отворен пламен или работа со отворен пламен; 

- пушење и употреба на средства за палење (кибрит или запалка); 

- работа со алат или уреди кои искрат; 

- моторот на возилото треба да биде вклучен.   

 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 кон нив се внесуваат 
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потребните корекции во однос на времето на минирање. Како поволни атмосферски 

фактори за изведување на минирањето се сметаат: 

  ведро до делумно облачно време, со слаби ветрови и рамномерно 

зголемување на температурата. Најчесто тоа е времето околу 10 часот 

наутро или напладне, кога во повеќе случаи е елиминирана појавата од 

температурни инверзии; 

  мошне поволни услови се сметаат и деновите со релативно високи 

температури, со незначителни температурни одстапувања во текот на 

денот; 

  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: 

 деновите со магла, кога воздухот е релативно тивок и без движење; 

 магливи, тмурни денови со голема содржина на влага во воздухот; 

 задимени денови со малку ветер или без ветер, односно кога има 

состојба на типична инверзија на темпаратурата со висок индекс на 

загаденост на воздухот; 

 деновите кога владее запурнина односно исто така кога воздухот е 

релативно тивок и без движење; 

 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;  

 во време на силни ветрови кои се проследени со продирање на студен 

воздух; 

 во денови кога температурата на површината на земјата брзо опаѓа; 

 во облачни денови со ниски облаци, кога има слаб ветер или воопшто го 

нема. 

Потребно е да се потенцира дека при секундарно минирање на габаритите ќе 

има поголемо расфрлување на парчиња од блоковите, поради што е потребно 

минирањето секогаш да се извршува на делови од површинскиот коп кои се наоѓаат на 

спротивната страна од инфраструктурните објекти на копот. Исто така за уситнување 
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на негабаритите може да се користи и хидрауличен чекан кој се монтира на стрелата на 

багерот. Овој начин на уситнување на негабаритите дава по економични резултати. 

На површинскиот коп за варовник, за товарање на минираниот материјал се 

користи хидрауличен багер од типот CASE CX - 330 со зафатнина на корпата од   1,5-

2,0 м
3
. Истиот багер се користи на двете рудни полиња односно по потреба се 

преместува на соодветното рудно поле бидејќи неговиот капацитет е поголем од 

пресметаните годишни потреби на рудникот Бразда. 

Товарањето на материјаот во камионите се врши со 6 товарни лопати, додека 

транспортот на материјалот се врши со помош на 8 камиони кипери со носивост од по 

20 т. 

Одлагање на јаловината од површинскиот коп "Бразда" ќе се врши во стариот 

коп "Бразда" кој се наоѓа во југоисточниот дел во границите на концесијата. Стариот 

коп "Бразда" е завршен со експлоатација и повеќе години во него се врши одлагање на 

јаловинските маси од Централното Рудно Тело, Мавровски коп и Североисточното 

Рудно Тело. Одлагалиштето е поврзано со транспортни патишта, но со понатамошниот 

развој на копот потребно е да се изврши реконструкција на некои од постојните 

патишта.  

Транспортот на јаловината од копот до одлагалиштето се врши со камиони. 

Одлагањето на јаловината е периферно во непосредна близина на горниот раб на 

етажата. Еден дел од јаловината паѓа на косината на одлагалиштето, а останатиот дел 

со помошна булдозер се турка и дозира низ косинита на одлагалиштето. 

 За сигурна работа на камионите паралелно со работ на косинита се изработува 

заштитна брана од јаловина со висина од 0,6 - 0,8 м. и ширина од 1 - 2 м. Дозирањето 

на материјалот треба да се врши редовно заради несметано кипање на камионите. 

II.2.2 Опис на сепарацијата 

Како што е прикажано на ситуационата карта за Површинскиот коп и 

Сепарацијата, експлоатираниот варовникот од копот се транспортира на Сепарацијата 

која се наоѓа на растојание од max 1000 м од Централно рудно тело, односно 

Мавровски коп е ограничена помеѓу следниве точки и координати: 
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Табела 5. Граници за сепарација 

Точка Координати 

x y 

А 4 645 485 7 501 660 

Б 4 645 480 7 501 750 

В 4 645 410 7 501 735 

Г 4 645 405  7 502 660 

 

Дробиличнaтa постројка се користи за дробење на миниран камен од 

варовничко потекло. Материјалот од бункерот паѓа на плочаст додавач, потоа паѓа на 

додавач со гризли, од каде дел од каменот преку транспортна трака оди во сито за 

просејување, а другиот дел паѓа во примарна дробилка  Svedala JM 1211 HD. Од сито 

за просејување просеаниот материјал излегува преку две транспортни траки. Преку 

првата транспортна трака се транспортира материјал-јаловина, а преку  втората 

другата транспортна трака се транспортира  материјал со димензии од 0-50 mm и паѓа  

на транспортната трака што ја поврзува примарната со секундарната дробилка . 

Од примарната дробилка материјалот се транспортира преку транспортна трака 

во секундарната дробилка Metso Norberg NP 1213. Од секундараната дробилка  

материјалот преку транспортна трака се транспортира до сито за просејување. Од 

ситото за просејување излегуваат три транспортни траки. Од првата транспортна трака 

излегува материјал со димензии над 32 mm и паѓа во бункер за материјал. Од бункерот 

за материјал, каменот преку транспортна трака паѓа на терциерна дробилка  Svedala 

Hirdocone 3000, а од дробилицата материјалот се транспортира до истото сито за 

просејување.  

Преку втората транспортна трака се транспеортира материјал со димензии 0-63 

mm, а преку третата транспортна трака се транспортира материјал со димензии 0-32 

mm, и паѓа од сито за просејување Protechnik.  

Од ситото за просејување излегуваат три транспортни траки. Од првата 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии 16-32 mm. Од втората 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии 11-16 mm, и од третата 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии 0-11 mm и паѓа на сито за 
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просејување Protechnik. Од ситото за просејување излегуваат три транспортни траки. 

Од првата транспортна трака излегува материјал со димезии 0-4 mm. Од втората 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии 4-8 mm. Од третата 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии 8 -11 mm. 

За време на изготвување на барањето за Б интегрирана еколошка дозвола беа во 

функција и 7 бетонирани боксови за фракциите со што се намалува емисијата на 

прашина при дување на силен ветер. Боксовите се со димензии 20х15х4 односно 

20х20х4 м и имаат минимален волумен за складирање на сепариран варовник по 

фракција од 1.200 м
3
 однсоно 1.600 м

3
. Освен боксовите во предвидениоте отворени 

одложувалишта се складираат поголеми количини на сепариран варовник кој по 

потреба се искористува односно продава. 

Дополнителни објекти кои ја надополнуваат работата на површинскиот коп и 

сепарацијата се магацинот за експлозив, трафостаници, колска вага, паркингот за 

рударска механизација, магацинот за печен варовник, млинот за филер, просторијата за 

обезбедување и прием на странки и управните простории. 

 

 Слика 5. Сателитска снимка - Објекти во близина на влезната капија 

Магацинот за печен варовник е објект изведен од цврста градба и затворен од 

трите страни додека од влезната страна не постои ѕид и е покриен со лимен кров. 
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имензиите на магацинот се 30 м долг, 6 м широк и 6 м висок со тоа што 3 м е бетонски 

ѕид додека останатите 3 м се со бетонски блокови и армирано бетоснки столбови.  

   

Слика 6. Магацин за печен варовник     Слика 7. Ротационен млин  

и силос за филер 

Во него се складира печениот варовник кој потоа се меле во млинот инсталиран 

надвор веднаш до ѕидот на јужната страна на магацинот под изведена настрешница. 

Преку додавач дирекно од магацинот од приемна инка варовникот се додава на млинот 

кој е затворен и ротационен по што сомлениот материјалј повторно со полжавест 

транспортер се носи во силосот за филер инсталиран вертикално веднаш до млинот.  

За снабдување со електрична енергија на постројката за сепарирање и објектите 

од сепарацијата се користи две трафостаници и тоа едната со инсталирана снага од 

1000 кVA додека втората со 630 кWА. Двете трафостаници се испитини за 

потенцијално присуство н полихлорирани бифенили за што тестот е негативен. 

Снабдување со гориво – нафта се врши со дирекно преточување од 

автоцистерна во резервоарите од мобилната механизација.  

За попрскување на варовникот при неговото дробење, се користи технолошка 

вода од сопствен бунар од бунарот преку пумпа и разводни црева и цевки се носи до 

цистерна лоцирана до приемниот бунер на челусната дробилка. 
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Слика 8. Сателитска снимка - Постројка за сепарирање на варовник 

За набавување на експлозив и изведување на минерските работи во согласност 

со законските прописи ГД Гранит има обучено своја минерска група која ги извршува 

минирањата. Во склоп на Гранит Бразда изведен е магацина за складирање на 

експлозив и сите пропратни елементи неопходни за негова употреба. Магацинот е 

соодветно поделен со посебни простории и соодвено се вентилира при што никогаш не 

се чуваат во иста просторија иницијални каписли и експлозив.  

 

Слика 9. Изглед на магацинот за експлозив 
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Магацинот е делумно вкопан забранет и ограничен е пристапот до него на 

неовластени лица. Заради спречување на злоупотреба или човекова грешка магацинот 

е ограден со ограда висока минимум 2 м и дополнително е инсталиран алармен систем 

кој детектира секакво движење во оградениот простор и како надзорни камери со 

можност од ноќно снимање. 

 

Слика 10. Сателитска снимка -Одложувалишта за фракци и др. помошни објекти 

Варовникот од етажите се експлоатира и товарa во камион со хидрауличен 

багер. Со камиони кипери, со носивост од приближно 20 т, варовникот се 

транспортира и исипува во приемниот бункер од постројката за дробење и 

класификација лоцирана на Сепарацијата која се наоѓа во близина на копот. 

Максималната далечина на транспорт ќе изнесува 1.705 м. 

За реализирање на годишниот капацитет од 139.000 м
3
 односно 380.000 т/год со 

работа во 245 работни денови годишно произлегува дека дневното производство на 

копот изнесува 566  м
3
.  

Во последните години производството се движи околу 125.000 т што е многу 

пониско од производниот капацитет на инсталираната опрема но поради 

моменталините состојби тоа е сосема солидна бројка. 



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

    24 

 

ГД Гранит АД Скопје, според Договорот за концесија и согласно Законските 

прописи има обврска да врши сукцесивна санација на оштетеното земјиште од 

површинската експлоатација односно рекултивација на теренот. 

Рекултивацијата, со цел нарушената природна средина да се вклопи во 

постојниот екосистем, ќе се одвива по следниве технолошки фази:  

- Уредување на теренот (нивелирање на површината, донесување и 

распростирање на земја); 

- Ревегетација (зазеленување и пошумување);  

Бидејќи непосредната околина на површинскиот коп не се користи за 

земјоделски активности, според Главниот рударски проект рекултивацијата од аспект 

на педолошката анализа и морфологијата на теренот се состои од зазеленување и 

пошумување со садници од бор и багрем, веднаш по експлоатацијата на 

хоризонталните површини од копот, а потоа и на дното од копот. 

Варовникот од копот со гранулација (0-600) мм, со камион кипер, преку 

приемниот простор за транспортни тешки возила се испува во приемниот  бункер при 

што се одвива грубо кршење на материјалот во примарната дробилка. Под бункерот е 

поставен запчест додавач кој материјалот го дозира на вибрациона решетка – сито за 

одвојување на јаловината. Јаловината - фракцијата со крупност 0-80 мм преку 

транспортна трака се транспортира на времено одлагалиште за јаловина. 

Крупните парчиња на материјал - надмерот, со големина над 80мм се дробат во 

челусна дробилка за секундарно дробење која е на електричен погон и со 

потрошувачка на електрична енергија која изнесува 100 KW/h. Со регулација на 

растојанието помеѓу ударните греди и плочите се регулира големината на излезното 

зрно. Издробениот материјал со ГГК (горна граница на крупност) од цца 50-80мм 

преку сипка паѓа на тракаст транспортер и се транспортира во ротациона дробилка за 

терциелно дробење.  
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Слика бр.11 и 12 – Приемен бункер и Дробилка за примарно дробење 

Од ротационата дробилка на електричен погон и со потрошувачка на 

електрична енергија од 75 KW/h иситнетиот материјал преку главниот тракаст 

транспортер се упатува на 5 степено вибрационо сито. Со вибрационо сито се 

овозможува сепарирање на фракции кои со транспортни ленти се движат во различни 

правци за создавање на залихи на готови производи – фракции од сепариран варовник 

како што е прикажана на слика 16. На секое сито постои можност од замена на 

решетките со што се овозможува по потреба да се добијат повеќе од 10 фракции со 

различна големина на зрното. 

   

Сл бр. 13 – Челусна дробилка за секундарно дробење  Сл бр. 14 Ротациона дробилка за 

терциерно дробење 
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Транспортните траки се на електричен погон и потрошувачката на електрична 

енергија изнесува - 5,5 KW/h за главниот тракаст транспортер и по 2,5 KW/h за секој 

од останатитите шест тракасти транспортери.  

За спречување на емисијата на прашина се преземаат следните мерки: 

- Експлоатацијата, товарењето, транспортот и исипувањето на камениот 

агрегат во бункерот од сепарацијата се врши механизирано со примена на 

товарач и камион-кипер за транспорт; 

- Во топлиот и сув период од годината се врши влажнење на транспортните 

патеки со помош на цистерна со вода со што драстично се намалува 

продукцијата на прашина при движење на камионите. 

- За спречување на емисија на прашина од постројката за сепарање поставени 

се водени прскалки и тоа на сите три дробилки. Со прскалките се 

навлажнува камената ситнеж и на овој начин се намалува продукцијата на 

прашина; 

- Транспортот на сепарираните фракции се одвива во транспортни возила 

покриени со церада. 

 

Слика бр. 15 – Сито со транспортни ленти за постојната сепарација 

За задоволување на потребите за техничка вода, за распрскување на вода со 

цистерна и прскалките на дробилките ГД Гранит има изведено бунар од кој се 

задоволуваат вкупните потреби и ги има координатите Х=4458668 Y=7532468. За 
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користење на водата од бунарот од страна на Министерството за животна средина и 

просторно планирање е издадена дозвола за користење со бр. 11-448/10 од 11.04.2014 

год каде е дефинирана и количината на вода која е ограничена на 0,31 л/сек. Водата од 

бунарот со помош на потопна пумпа тип LOWARA 8GS3OT сместена во бунарската 

цефка со ф=200 мм и длабочина 8 м, преку полиетиленски цевки со профил 40 мм и 

должина од околу 120 м се носи во метална цистерна со зафатнина од 30 м
3
. Од 

цистерната сместена до примарната дробилка, се спушта до санитарните јазли и 

дробилките. Пресметана е дневната потреба за отпрашување во текот на денот се 

околу 14 м
3
 додека за санитарните потреби 1,5 м

3
. 

 

Слика 16 Боксови за производи - фракции 

За да овозможи беспрекорно производство ДГ Гранит во моентов на 

изготвување на барањето за добивање на Б интериран еколошка дозвола беше во 

процес на изведба на нова постројка за сепарирање на градежните фракции и нов 

систем за отпарашување зафаќање на ситната прашина која се појавува во процесот на 

дробење и сепарирање на варовникот. 

Процесот на работа на новата посторјка ќе биде следен: во бункерот влегува 

миниран камен со варовничко потекло со димензии од 0-800 mm и паѓа на плочаст 

додавач Metso Nordberg PF561, продолжува во додавач со гризли Metsо 

NordbergVG540-3V. Материјалот од додавачот се раздвојува на две транспортни траки. 

Преку првата транспортна трака ќе се транспортна материјал со димензии од 0-75 mm, 

0-32 mm која е со капацитетод 130 - 186 t/h, а со другата транспортна трака ќе се 

транспортира материјал со димезии од 75-800 mm и е со капацитет од 314 t/h каде што 

материјалот продолжува во челусна примарна дробилка  Svedala JM1211 HD Од тука 

ќе излегува материјал со димензии 0-220 mm и преку транспортна трака со капацитет 

од 314 t/h ќе продолжува на сито за просејување на материјал Mеtso CVB 2050-2P. Од 
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ситoтo за просејување излегуваат две транспортни траки. Од првата транспортна трака 

ќе се транспортира материјал од 0-16 mm со капацитет од 17 -70  t/h, а од втората  

танспортна трака ќе се транспортира  материјал со димезии од 63-220 mm и е со 

капацитет од 297 t/h, каде што паѓа на таканаречена депонија. Истиот тој материјал 

продолжува да се движи преку вибро додавач Metso ЕМЕ 55-U, и  транспортна трака 

со капацитет од 250 - 311 t/h, каде што паѓа во бункер за материјал. Од бункерот 

материјал со димензии 0 - 220 mm паѓа на вибро додавач Metso ЕМЕ55-U и 

продолжува во секундарана дробилка  Metso Nordberg NP 1213. Од дробилка та 

материјалот продолжува да се движи на сито за просејување MetsoCVB 1845-2 каде 

материјалот се просејува и истиот просеан материјал излегува на три транспортни 

траки. На првата транспортна трака ќе се транспортира материјал со димензии од 63-X 

mm со капацитет од 54 t/h во собирна транспортна трака. Преку втората транспортна 

трака се транспортира материјал со димензии 32-63 mm со капацитет од 54 t/h, а преку 

третата транспортна трака се транспортира материјал со димензии од 0-32 mm, со 

капацитет од 257 t/h. Материјалот со димензии 0 - 32 mm се транспортира преку 

транспортна трака и ќе паѓа во станица за усмерување на материјалот. Од станицата за 

усмерување на материјал от излегуваат од две транспортни траки. Преку првата 

транспортна трака се транспортира материјал од 22-32 mm со капацитет од 11 t/h, а 

преку втората транспортна трака се транспортира материјал со димезии од 0-32 mm и 

ќе паѓа на сито за просејување на материјал Metso Nordberg CVB2060. Просеаниот 

материјал од ситото ќе се транспортира на четири транспортни траки. Преку првата 

транспортна трака ќе се транспортира материјал со димензии од 22-32 mm и паѓа во 

повратна транспортна трака, преку втората транспортна трака ќе се транспортира 

материјал со димензии од 16-22 mm, а е со капацитет од 9 t/h. Преку третата 

транспортна трака се транспортира материјал со димензии од 11- 16 mm, и со  

капацитет од 39 t/h. Преку четвртата транспоертна трака се транспортира материјал со 

димензии 0-11mm, со капацитет од 137 t/h., каде што потоа материјалот ќе  паѓа на 

сито за просејување Metso Nordberg TS 3.3.  
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Слика бр. 17 – Транспортни ленти за новата сепарација  

Од ситото за просејување, просеаниот материјал ќе се транспортира на четири 

транспортни траки. Преку првата транспортна трака ќе се транспортира материјал со 

димезии од 4-8 mm и капацитет од 43 t/h. Преку втората транспортна трака се 

транспортира материјал од 8-11 mm, со капацитет од 26 t/h. Преку третата транспортна  

трака се транспортира материјал со димензии од 2- 4 mm, со капацитет 24 t/h. Преку 

четвртата трака се транспортира материјал со димензии од  0-2 mm, 0-4 mm и ќе паѓа 

во систем за отпрашување METSO FIVEMASA AC-12-320 со проектирана брзина на 

филтрација 1,22 m³/m²/min и проток на вшмукување 30.500 m³/h. 

Од системот за отпрашување ќе се одвојува материјал со димезии 0-2 mm,  

0-4 mm и се транспортира со транспортна трака со капацитет од 40-59 t/h. 
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Табела бр. 6 Составни делови на новата постројка 

Ред. 

број Опис Марка/ Тип 

Капацит

ет t/h 

1 Додавач (плочаст) 
Metso Nordberg  

PF561 600 

2 Додавач со гризли 
Metso Nordberg 

VG540-3V 600 

3 Јаловинска трака (0-32 mm, 0-75 mm) Прототип 350-700 

4 Примарна дробалка 
Svedala JM1211 

HD 160 - 610 

5 

Транспорт на трака за материјал ( пр. дробилка - 

ситозапросејување) Прототип 600-1050 

6 Сито за просејување 
Metso Nordberg 

CVB 2050 800 

7 Транспорт на трака за матерјал  (0-16 mm, 0-63 mm) Прототип 350-700 

8 Транспорт на трака за матерјал (16-220 mm) Прототип 600-1050 

9 Додавач 
Metso TK 13-20-

3V 350 

10 Транспорт на трака за матерјал (16-220 mm) Прототип 350-700 

11 Бункер за материјал Прототип   

12 Секундарна дробилка  
Metso Nordberg  

NP1213 250 - 300 

13 

Транспорт на трака з аматеријал  (Сек.  дробилка – сито 

за просејување) Прототип 350-700 

14 Сито за просејување 
Metso Nordberg 

CVB 1845 600 

15 Транспорт на трака за матерјал (0-32 mm, 0-63 mm) Прототип 100-180 

16 Повратна транспортна трака за матерјал Прототип 150-300 

17 

Транспорт на трака за материјал (сито за просејување- 

ст. за усмерување на матерјал)  Прототип 350-700 

18 Станица за усмерување на материјал     

19 Транспорт на трака 0-32 mm, 0-63 mm Прототип 350-700 

20 

Транспорт на трака за материјал (ст. за усмерување на 

материјал – сито за просејување) Прототип 350-700 

21 Сито за просејување на материјал 
Metso Nordberg 

CVB 2060 1000 

22 Транспортна трака за материјал 22 - 32 mm Прототип 100-180 

23 Транспортна трака за материјал 16- 22 mm Прототип 100-180 

24 Транспортна трака за материјал  11- 16 mm Прототип 100-180 

25 Повратна транспортна трака за материјал Прототип 150-300 

26 Собирна повратна трака за материјал Прототип 150-300 

27 

Транспортна трака за материјал (сито за просејување – 

сито за просејување) Прототип 350-700 

28 Сито за просејување на матерјал 
Metso Nordberg 

TS3.3 750 

29 Транспортна трака за матерјал 4- 8 mm Прототип 100-180 

30 Транспортна трака за матерјал 8- 11 mm Прототип 100-180 

31 Транспортна трака за матерјал  2 - 4 mm Прототип 100-180 
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32 

Транспортна трака за материјал (сито за просејување – 

систем  за отпрашување) Прототип 350-700 

33 Систем за отпрашување 
Metso Fivemasa 

AC - 12 -320    

34 Транспортна трака за матерјал (0- 2 mm, 0 - 4 mm) Прототип 100-180 
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

ГД ГРАНИТ АД - Скопје од претпријатие првенствено специјализирано за 

нискоградба, во текот на својот годишен развој, проширувајќи ја својата основна 

дејност со високоградба и хидроградба, израсна во водечка градежна фирма не само во 

Македонија, туку и на поширокиот Балкански простор. Денес таа врши, истражување, 

изградба и контрола на објекти од нискоградбата (автопати, магистрални и регионални 

патишта, градски сообраќајници, тунели, мостови, аеродроми и друго), високоградбата 

(станбени, деловни и индустриски објекти) и хидроградбата (земјени и бетонски 

брани, мелиоративни и канализациони системи) и тоа по принцип на комплетен 

менаџмент.  

Темелната цел на Гранит АД Скопје е остварување на следните принципи: 

• Извршување на своите производни и други активности во согласност со 

соодветните прописи и закони за заштита на животната средина; 

• Информирање на своите деловни партнери и другите заинтересирани страни 

за сопствената определба за заштита на животната средина; 

• Примена на Принципите на ИСО 9001 при производство на асфалтот и 

бетонот и исполнување на Националните законски и правни норми на 

задовослтво на пошироката општествена заедница; 

• Развивање на чувство на одговорност кај нашите добавувачи и персоналот 

кој непосредно манипулира со производството на асфалтот. 

Управување 

Управувањето со ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ е утврдено со Статут на ГД 

ГРАНИТ АД усогласен со Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се 

дефинирани правата и обврските на органите на управувањето. Со ГД ГРАНИТ АД 

СКОПЈЕ управува: 

• Управен одбор на Друштвото 

Управниот одбор управува со Друштвото, го води работењето на Друштвото, со 

најшироки овластувања во вршење на сите работи сврзани со водење на работите и на 

тековни активности на Друштвото, дејствува во сите околности од име на Друштвото 

во рамките на предметот на работењето на Друштвото. 

• Претседател на управен одбор 
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Претседателот на управен одбор го застапува и претставува Друштвото, 

раководи со рабоата, управува со ресурсите и реализацијата на процесите за 

обезбедување на превземените обврски во согласност со Статутот на Друштвото. Ја 

врши функцијата Генерален директор. 

- Директори на сектори, Директори на организациони единици, Раководители 

на служби и Главни инженери; 

- Директор на секторот за оператива управува со процесите за реализацијата 

на договорените објекти, производи и услуги за нискограда; 

- Високоградба, хидроградба, лабораториски надзор и контрола на 

производите како и процесите за електронска подршка. 

- Директор на секторот за техничка подготовка управува со процесите за 

истражување на пазарот и процесите кои се во врска со купувачите и 

инвеститорите за договорање на работите. 

- Директор на секторот за финасиски работи управува со процесите на 

финасиското работење, сметководство, планирање и анализа на податоците. 

- Директор на секторот за кадровски, општи и правни работи управува со 

процесите на правен сервис, процесите за општа логистичка поддршка и 

процесите од работен однос. 

Директор на организациона единица 

- Директор на организационата единица управува со процесите за 

организирање и извршување на работите доделени за извршување на 

организационата единица како и со процесите за извршување на плановите и 

програмите за успешно, квалитетно и економично извршување на 

доделените работи. 

Раководител на служба и Главен инженер 

- Раководител на служба и главен инженер, управува со процесите кои се 

реализираат во рамките на Секторите како и со поедини активности на 

работните процеси. 

Претставник на раководството за квалитет 
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- Претставник на раководството за Квалитет има одговорност своите задачи 

да ги извршува, без оглед на своите останати одговорности, мора да ги 

превземе овластувањата и одговорностите кои опфаќаат: 

• Системот за Управување со Квалитетот да биде воспоставен; 

• Системот за Управување со квалитетот ефикасно да се реализира; 

• Надзор и преглед на реализацијата на Системот за Управување со 

Квалитетот; 

• Информирање на Генералниот менаџер за реализацијата и 

ефикасноста на Системот за Управување со Квалитетот; 

• Реализација на постојано подобрување на Системот за 

Управување со Квалитетот. 

Задолжено лице за животна средина 

За исполнување на барањата на стандардот ИСО 14001:2015, и за верификација 

на исполнувањето на тие барања одговорен е Задолженото лице за животна средина. 

За вршење на функцијата Задолженото лице за животна средина за системот за 

управување со заштитата на животната средина во организацијата овластен е 

Раководителот на производство кој има овластувања и е одговорен за: 

- оформување на системот за управување со заштитата на животната средина 

во согласност со барањата на стандардот ИСО 14001:2015, негово успешно 

функционирање и одржување интерни проверки на системот за управување 

со заштитата на животната средина, известување на највисокото 

раководство за ефектите од промената и сите проблеми врзани за 

функционирањето на системот за управување со заштитата на животната 

средина 

Задолженото лице за животна средина има обврска и овластување да ја сопре 

секоја активност, за која проценил дека може значително да влијае на деградација на 

животната средина. 

Задолженото лице за животна средина непосредно се вклучува во следните 

активности: 

• работата на Одборот за квалитет и заштита на животната средина, 
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• идентификација и следење на реализацијата на законските и други 

регулативи за заштита на животната средина, 

• идентификација на аспектите на животната средина и нивно вреднување, 

• дефинирање општи и посебни цели за заштита на животната средина, 

• следење на реализацијата на програмата за заштита на животната средина, 

• стручно оспособување на кадри за заштита на животната средина, 

• комуникација со сите страни заинтересирани за проблематиката врзана за 

заштита на животната средина, 

• соработка со институциите овластени за следење на придонесот за заштита 

на животната средина. 

Организација 

Структура на организацијата 

- Во ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ е воспоставена структура на организацијата во 

согласност со дејноста на ГД ГРАНИТ АД. 

Структурата на организацијата на ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ ја сочинуваат: 

- Сектори, кои остваруваат функции и реализираат работни процеси од 

регистрираната дејност на ГД ГРАНИТ АД независни едни од други и во 

меѓусебна соработка. 

- Служби, кои реализираат работни процеси од регистрираната дејност на ГД 

ГРАНИТ АД во меѓусебна соработка. 

- Одделенија на секторите и службите, кои реализираат работни процеси и 

поедини активности на работните процеси во меѓусебна соработка со сите 

сектори и служби на ГД ГРАНИТ АД. 

- Организационите единици кои остваруваат функции и реализираат работни 

процеси од регистрираната дејност на ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ, независни 

едни од други, а координирани од Секторите и во меѓусебна соработка. 

 Организационите единици се поделени во две групи: оперативни и услужни. 

Структурата на организацијата обезбедува: Дефинирани овластувања, одговорности и 

обврски на персоналот за реализација на процесите и системот за управување со 

квалитетот. 

- Реализација на процесите; 
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- Реализација на системот за управување со квалитетот; 

- Внатрешни врски и комуникации на персоналот; 

- Надворешни врски и комуникации на персоналот со купувачите, 

инвеститорите, добавувачите и соработниците; 

- Структурата на организацијата ја дефинира Управниот одбор на ГД 

ГРАНИТ АД СКОПЈЕ. 

III.2. Управување со животната средина 

Системот за управување со заштитата на животната средина е поставен во 

согласност со барањата на стандардот ИСО 14001:2004 односно ИСО 14001:2015 и 

претставува нераскинлива целина со системот за обезбедување на квалитет, кој е 

поставен и функционира во согласност со барањата на стандардот ИСО 9001-2008 

односно ИСО 9001-2015. Заради определбата дека квалитетот на производите не може 

на било кој начин да биде одвоен од квалитетот на животната средина, под систем за 

квалитет на Гранит се подразбира единствен систем кој се состои од системи за 

управување поставени според барањата на стандардите ИСО 9001:2015, и ИСО 

14001:2015. 

Генералниот Директор во соработка со Директорите одговорни за процесите на 

производство се одговорни за заштита на животната средина и постојано подобрување 

на работните процеси и производите ја дефинираат Политиката за животна средина на 

Гранит Скопје. 

Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, 

определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на услови 

за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на животната 

средина. 

Сите вработени во Гранит АД Скопје мораат, без одстапки и во секој момент да 

ги исполнуваат барањата на Системот за управување на животната средина. 

Одстапување од обврските пропишани во Постапките за управување на животната 

средина, може да доведе до сериозни последици по животната средина во која 

претпријатието функционира, а со тоа и до несогледливи последици по угледот на 

нашата инсталација. Угледот на Гранит АД Скопје во опкружувањето во кое 

стопанисува, вклучувајќи го и делот во Делчево не смее да биде загрозен во ниеден 
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момент и поради тоа секое отстапување од обврските пропишани во Постапките за 

управување на животната средина ќе биде строго санкционирано. 

 

III.3 Компетентност, стручна оспособеност и свест 

Гранит АД Скопје применува и одржува постапки за идентификување на 

потребите и спроведување на обуки за сите вработени кои извршуваат активности кои 

се дел од системот за заштита на животната средина.  

Сите учесници во процесите на работа во "Гранит" Скопје асфалтна база 

Делчево поминуваат низ обука која ги запознава со сите барања на системот за 

заштита на животната средина и со одговорните дадени низ докуменатацијата на 

системот за заштита на животната средина. 

Со оваа обука вработените се запознаваат со барањата на Политиката за заштита 

на животната средина, насоката на делување, целите, законските и другите барања кои 

се обврзуваат да ги почитуваат, со нивните обврски, значајните аспекти на животната 

средина во нивната дејност, акциите во случај на незгода или вондредни ситуации, 

последиците кои настануваат во случај на отстапување од предвидените обврски, 

користа за животната средина од нивниот подобрен работен учинок и сите останати 

детали неопходни за успешно функционирање на системот за заштита на животната 

средина. 

Секој раководител е одговорен да ја обезбеди потребната стручна оспособеност 

на своите вработени, врз основа на компетентноста, обуката и/или работното искуство, 

а во согласност со барањата на работата која се извршува. Посебно се води сметка при 

приемот на нови кадри истите да се запознаат со својата улога во функционирањето на 

системот за заштита на животната средина. Задолженото лице за животна средина е 

одговорен за изработка на програма, планови и реализација на комплетниот циклус на 

обука и стручно оспособување од областа на заштита на животната средина и водење 

на соодветни записи. 
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Слика 18 Шематски приказ на раководење  
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На предметната инсталација каменолом Бразда моментално има ангажирање на 

следната работна сила: 

Табела бр.7 Ангажирана работна сила 

Работно место Квалификација Број на вработени 

Раководител на рудник ВСС 1 

Ракувач на багер CCC 1 

Ракувач на товарна лопата ССС 2 

Возачи CCC 2 

Работници на сепарација CCC 3 

Помошни работници CCC 4 

Вкупно 13 

 

Сепарацијата ја опслужуваат двајца вработени од кои едниот ракува со 

командниот пулт, а другиот работник го следи и опслужува процесот на производство. 

По потреба дел од работната сила (механичар - бравар, автоелектричар и др.) се  

ангажира од механичарската работилница, која се наоѓа во Лепенец и е во сопственост 

на ГД Гранит. 

Раководителот на рудникот е одговорен за површинскиот коп и сепарацијата 

кои се вклучени во директното производство, механичкото одржување, како и 

навремено мониторирање и спречување на емисии во сите три медиуми на животната 

средина. Воедно тие се залагаат за навремено одстранување на сите нарушувања како 

во работната, така и во животната средина преку: 

- обука и оспособување на работниците за внимателна и безбедна работа со 

опремата и заштитните мерки при манипулација со истите и материите што 

се применуваат; 

- навремена контрола и одржување на опремата во добра работна функција и 

примена на лична заштита и заштитни средства. 

Чуварите вршат обезбедување на сепарацијата и на површинскиот коп се од 

надворешна компанија. 
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IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, И ЕНЕРГИИ 

УПОТРЕБЕНИ  ИЛИ  ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 
Варовник - основната суровина која се експлоатира на површинскиот коп 

"Бразда" претставува бел калцитски мермер и темно син, слабо доломитичен 

калцитски мермер. Карбонатните карпи се многу чисти, со изразито калцитски состав, 

CaCO3 се движи од  96,44 - 92,44%, и ретки примеси од ситен кварц 1,26 -1,5% и тенки 

жици лимонит, кои се пружаат вдолж ориентираноста на мермерот.  

Мономинералните карпи со ситнозрнеста структура, масивна текстура,   

девонско потекло се наполно тектонизирани (покршени и милонитизирани). 

Калцитните мермеризирани варовници лежат преку филитоидите во вид на 

поголеми маси. 

Филитоидите, откриени се во југозападниот дел на лежиштето и односот кон 

мермерастите варовници е тектонски или истиот е прекриен со алувијално - 

пролувијален нанос. Овие шкрилци се карактеризираат со сива до црна боја, на места 

со зеленкасто до бледо сива боја или жолтеникаво сиви, зеленкасто до бледо кафеави 

зависно од присуството на железото. Листасто се цепат. Често се набрани, плисирани и 

покршени. Изградени се од финозрнеста илитско - серцитска материја и финозрнест 

кварц кои градат низови кои меѓусебно се сменуваат. Кварцните жици во филитоидите 

се среќаваат долж фолијацијата и напречните пукнатини. Овие шкрилци се зафатени 

со регионален метаморфизам од низок степен во услови на фацијата на зелени 

шкрилци.  

Калцитот е главен минерал во градбата на карпата со изедначени 

криптокристалести до микрокристалести кристални единици. Калцитот се јавува во 

форма на неправилни калцитни зрна со гранулација од 0,1 до 0,5 мм, запчесто до 

неправилно споени меѓу себе. Истовремено калцитните зрна се малку издолжени во 

еден правец, во кој правец јасно се гледаат полисинтетски сраснати ламели, како 

резултат на дејството на притисоците врз карпата. Ориентираноста на мермерот се 

добива токму од издолженоста на калцитните зрна, вдолж која оринтираност се 

пружаат тенки жилици исполнети со лимонит. На местата каде се појавуваат овие 

жилици карбонатната маса е финозрнеста до аморфна и заматена. Појавата на 

ромбични и делумно ромбични форми укажува на присуството на доломит во карпата. 
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Зафатнинската маса во природна состојба изнесува 2,69 т/м
3
, компактноста од 

306-390 g/cm
2
, а порозноста цца 0,008. 

Поради малата тврдина на варовникот, лесно се обработува при што се 

постигнуваат големи ефекти, особено при површинските и слабо тектонски здробените 

делови од карпестата маса. 

Цврстината на притисок и жилавоста на материјалот овозможуваат завршните 

косини да можат да останат вертикални или субвертикални за подолг временски 

период, без појава на класични свлечишта, без оглед на зголемувањето на влажноста и 

на висина од повеќе од десетина метри.  

  Минирањето на копот се изведува со примена на експлозивот “Амонит” 6 или 

сличен на него по минерско техничките карактеристики и брзината на детонација од 

3.800 м/sec. 

Прашкастиот експлозив “Амонит 6” содржи динитро и тринитро - толуол. 

За прашкастиот експлозив се непожелни температури над +300 С, бидејќи може 

да дојде до промени во кристалната структура односно амониум нитратот се стврднува 

и експлозивот станува неупотреблив. 

Минерско техничките карактеристики на експлозивот “Амонит” 6 се дадени во 

табела бр.5. 

Детонаторскиот фитил чија основна експлозивна компонента е пентритот, не е 

токсичен. Добро амбалажиран не може да предизвика последици кај вработените. 

 Бавногоречкиот фитил се користи за иницирање на рударската каписла и има 

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

битумен, против влага. Се пали со помош на кибрит.  

Нафта се користи како погонско гориво, за мобилната механизација. 

Карактеристиките на нафтата се дадени во следнава табела: 
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Табела бр. 8 Карактеристики на нафта 

Карактеристики на нафтата 

Специфична волуменска тежина 

kg/l³ 
0,895 

Точка на топење 65 

Температура на 

/
o
С/ 

Самозапалување 220-230 

Мрзнење -10 

Вриење 155-390 

Огревна моќ kkal/kg 10.700 

Пепел max % 0,4 

Реактивност faktor 0 

Запаливост faktor 2 

Токсичност Класификација 1 

Вода max % 1,5 

 

Нормативите на основните потрошни материјали што се користат на копот се 

дадени во следната табела: 

Табела бр. 9 Потрошувачка на суровини 

 

Ред. 

бр. 

 

Потрошен 

материјал 

 

Единечна 

мера 

 

Дупчење и 

минирање 

 

Копање и 

товарење 

 

Транспорт 

 

Вкупно 

1. Гориво нафта l/t 0,12 0,17 0,96 1,25 

2. Моторно масло l/t 0,008 0,012 0,048 0,062 

3. Диф. Масло l/t 0,0036 0,0051 0,029 0,0377 

4. Тов. Маст kg/t 0,0024 0,0034 0,0019 0,0248 

5. Хидраул. масло l/t 0,012 0,0017 0,096 0,125 

6. Гуми парче /t - - 1,2h10
-5

 1,2h10
-5

 

7. Експлозив kg/m
3 

0,85 - - 0,85 

8. Нонел цевки парче /t 0,005 - - 0,005 

9. Нонел спојн. парче /t 0,002   0,002 

10. Нонел детон. парче /t 0,005   0,005 

9. Круни парче /t 3,8 h10
-5

 - - 3,8 h10
-5

 

10. Цефки Парче /t 1,9 h10
-5

 - - 1,9 h10
-5
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Табела бр. 10 - Детали за суровини, меѓупроизводи и производи поврзани со 

процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата 

Ред. 

бр. 
Материјал/супстанца CAS број 

Категорија 

на опасност 

Количина 

на залиха 

(тони) 

Годишно 

(тони) 

R 

фаза 

S 

фаза 

1.  Варовник 471-34-1 / 80.000 125.000 / / 

2.  
Сепариран варовник 

– јаловина 0-80 мм 
471-34-1 / / 19.000 / / 

3.  
Сепариран варовник 

0-4 мм 
471-34-1 / 68.000 30.500 / / 

4.  
Сепариран варовник 

4-8 мм 
471-34-1 / 10.000 14.500 / / 

5.  
Сепариран варовник 

8-11 
471-34-1 / 2.000 4.000   

6.  
Сепариран варовник 

11-16 
471-34-1 / 3.000 6.500   

7.  
Сепариран варовник 

8-16мм 
471-34-1 / 1.000 14.000 / / 

8.  
Сепариран варовник 

16-22 мм 
471-34-1 / 1.000 200 / / 

9.  
Сепариран варовник 

16-32 мм 
471-34-1 /  10.000   

10.  Тампон 471-34-1 / / 35.000 / / 

11.  
Експлозив Амонит 6 

 
категорија 

1a 
1 38 / / 

12.  Нафта за возила 
64742-03-

06 

Запал. Kl 2 

отровност 

Kla1 

/ 150 45 53-45 

13.  Масло Хидрол 46 / 
 

** 
/ 15 / / 

14.  
Масло SAE: 15, 20, 45, 

50 
/ 

 

** 
/ 7 / / 

15.  Товатна маст / 
 

** 
/ 0,2 / / 

16.  Гумени траки / 
 

/ 
/ 0,5 / / 

17.  
Електрична енергија 

- сепарација 
/ 

 

/ 
/ 2.40kW / / 

18.  
Гуми за камиони и 

рударски машини 

/ / / 
10 пар   

19.  Вода 
/ / / 

50 м
3 
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V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

Начини за правилно и одговорно управување со отпадот кој се создава од 

извршување на стопански дејности согласно законските норми: 

Табела бр. 11 Чекори  за постапување со отпадот 

Чекори  за постапување со отпадот 

1 чекор Минимизирање на отпадот 

(најдобар избор) 

2 чекор Повторна употреба 

3чекор Рециклирање 

4 чекор Спалување со цел добивање на енергија и минимални 

емисии во воздухот 

5 чекор Контролирано спалување, при што се води сметка за 

емисиите во воздухот 

6 чекор Одложување на депонија 

 

Според природата на материјалите (суровините) и готовите производи во 

Инсталацијата се обрнува внимание на создадениот отпад, за негова реупотреба, 

рециклирање или безбедно одлагање. 

Од работењето на копот и сепарацијата се продуцира:  

 Комунален цврст отпад од вработените. Комуналниот цврст отпад се сведува 

на секундарно пакување, односно пластика, картон и сл. Комуналниот отпад 

се складира во контејнерот кој е поставен во кругот на концесискиот простор 

и го собира СЦГ ЈКП. 

 Отпадни метали – се преземаат од страна на Бонум Кристијан ДООЕЛ Скопје; 

 Отпадни гуми –се преземаат од страна на Бонум Васка ДООЕЛ Скопје; 

 Отпадно масла (хидраулични и моторни) - се создават од одржување на 

моторните возила од секторот механизација при ДГ Гранит, и истите се 

собираат во метални бурања  и во зависност од интезитетот на создавање се 

предава на овластена компанија за управување на опасен отпад Ауто Хаус 

Закоски; 
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 Отпадни филтри за масло, отпадни замастени крпи и апсорбенси, како и 

замастена облека исто така се предава на Ауто Хаус Закоски; 

 Отпадни акумулаторски батерии – се складираат на затворен простор во 

магацинот и се преземаат од страна на Нула одпад; 

 Отпадни метални делови од возила – Се преземаат од страна на Бонум 

Кристијан Дооел Скопје; 

 Од лежиштето "Бразда” не се продуцира класична јаловина и не се врши 

селективно откопување на истата. Јаловината, во количина до 5% од 

експлоатираниот варовник, се сепарира и се реискористува како тампон за 

пополнување на оштетените подлоги од пристапните патишта и сл, а дел се 

депонира во одлагалиштето во кругот на концесискиот простор согласно 

главниот рударски проект; 

 Евентуално излиени капки од масти и масла од одржување на механизацијата 

се одстрануваат со посипување на варовничка прашина врз истите и се 

депонираат заедно со комуналиот отпад; 

Постапувањето со отпадните материи и очекуваните количини прикажани се во 

табела бр. 12: 

  

Табела бр. 12 - Отпади користење/одложување 

 

Реф. 

бр. 

Вид на отпад/ 

материјал 

Бр. од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Колич./год. 

Преработка/ 

одложување 

 

 

Метод и локација на 

одложување 

1.  
Акумулаторски 

батерии 

16 06 01* 

16 06 02* 
10парчиња 

Се складираат во 

магацинскиот 

простор 

Се преземаат од Нула 

одпад (договор е даден во 

прилог) 

2.  
Стари гуми од 

возилата 
16 01 03 15 парчиња 

 

Се складираат на 

посебно место на 

инсталацијата 

Се преземаат од Бонум 

Васка ДООЕЛ Скопје 

(договор е даден во 

прилог) 

3.  

Истрошени 

метални делови од 

возила 

16 01 99 
променливо 

не се мери 

Се складираат во 

магацинскиот 

простор 

Се преземаат од Бонум 

Кристијан ДООЕЛ Скопје 

(договор е даден во 

прилог) 

4.  Комунален отпад 20 03 01 1,0 т 
Се складира во 

контејнер 
Се собира од ЈКП СЦГ 
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5.  
Отпадни масла: 

моторни 

13 02 05* 

13 02 06* 

13 02 07* 

13 02 08* 

400 l 
Се складираат во 

метални буриња 

Се преземаат од овластена 

фирма за третман на ваков 

вид отпад Ауто Хаус 

Заковски (договор е даден 

во прилог) 

6.  

 

Хидраулични 

масла 

 

13 01 11* 10 l 
Се складираат во 

метални буриња 

Се преземаат од овластена 

фирма за третман на ваков 

вид отпад  Ауто Хаус 

Заковски  (договор е даден 

во прилог) 



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

47 

 

VI. ЕМИСИИ  

При идентификацијата и оцената на значењето на влијанијата врз животната 

средина е користена методологија што се потпира на критериумите опишани во 

следната табела: 

Табела бр.13 Критериуми за оценка на влијанието врз животната средина 

Опис Влијание 

Краткотрајни и минимални влијанија врз животната средина, кои 

предизвикуваат минималнo нарушување на мала локализирана област. Овие 

ефекти се реверзибилни и не постои директно влијание врз здравјето на 

луѓето 

 

Ниско 

Краткорочни до среднорочни влијанија врз животната средина, со умерено 

нарушување на одредена локализирана или поширока област. Овие ефекти 

се реверзибилни и потенцијални загрозувачи на човековото здравје. 

 

Средно 

Среднорочно до долгорочно влијание врз животната средина, со значајно 

нарушување врз поширока околина. Овие ефекти се реверзибилни или 

нереверзибилни и предизвикуваат сериозни нарушувања на човековото 

здравје. 

 

Високо 

 

VI. 1 Емисии во атмосферата 

 Според упатството за подготовка на образецот за Б - интегрирана еколошка 

дозвола, емисиите во атмосферата ќе ги категоризираме како: емисии од котли, 

точкасти емисии од стационарни и мобилни извори, потенцијални и фугитивни емисии. 

o Фугитивно и потенцијално загадување на воздухот може да се појави во 

следните процеси на работа: 

- Минирање на копот, при што се појавува моментална имисија на прашина; 

- При дробење на камениот минерал; 

- При товарање на камениот агрегат во камиони;  

- Истовар на камениот агрегат во бункерот од постројката за сепарирање;  

- Од работата на постројката за сепарација (дробилките, гумените 

транспортери, вибрационите системи од сита); 

- Исипувањето на ситните фракции на отворените складишта  и 

- Товарење и транспорт на сепарираниот материјал. 
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- Движење на камионите по неасфалтираните патишта низ концесискиот 

простор во сувиот период од годината. 

 Според досегашните тестирања на концентрацијата на РМ10 честичките во 

амбиенталниот воздух околу инсталацијата (Извештајот од тестирањето е даден во 

прилог на барањето), може да констатираме дека фугитивните емисии на минерална 

прашина се јавуваат во мала количина и според нивниот карактер, истите не 

претставуваат значаен загадувач на животната средина. Особено што се работи за 

минерална прашина која е тешка и не се разнесува надвор од концесискиот простор 

освен при дување на силен ветер кој може да дистрибуира дел од прашината и на 

поголеми оддалечености. 

 За намалување на појавата на фугитивните емисии, на самите дробилки 

инсталирани се распрскувачи на водена прашина кои емисијата на прашина ја сведуваат 

на ниско ниво, а при тоа не го намалува квалитетот на прозиводот. Бидејќи овој процес 

во некои случаеви не ги задоволува бараните параметри за да спречи појава на 

минерална прашина, ДГ Гранит започна со изведба на нова постројка на сепарирање на 

материјалот, кој во себе треба да содржи затворен систе за суво извлекување на 

прашината и нејзино користење за производство на филер.   

 Покрај ова се превземаат и други адекватни мерки, како минирањето на 

површинскиот коп се изведува при одредени поволни временски услови и 

механизирано, при што распрострирањето на прашината е брзо и краткотрајно. Во тој 

случај има многу мало ослободување на прашина и гасовитите продукти од 

употребениот експлозив.  

 Како друга фугитивна емисија се појавува емисијата од механизацијата на копот 

(товарачи и булдожери), како и камионите кои вршат пренесување од инсталцијата до 

крајниот корисник. Овие емисии се со дизел мотори со внатрешно согорување и поради 

малиот број и малиот капацитет на инсталацијата сметаме дека немаат значително 

влијаат врз амбиенталниот воздух. 

Се смета дека во издувните гасови на возилата има дури 180 органски 

компоненти како штетни материи, чија концентрација е најголема на местата со 

зголемен број на возила и работа на моторите во место или запирање, кога емисијата на 
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токсични материи во однос на брзината на движење од 70 км/ч е поголема за 2,5 пати. 

Според некои истражувања се утврдило дека на 1.000 л согорен бензин во моторно 

возило, во атмосверата се емитирани 98 кг јаглен монооксид, 6-8 кг азотни оксиди, 4-5 

кг сулфурни соединенија и 0,5 кг олово. 

Емисионите фактори на загадувачките материи се претставени на табелата што 

следи: 

Табела 14: Загадувачки материи од мотори со внатрешно согорување 

СОЕДИНЕНИЕ БЕНЗИНСКИ МОТОРИ ДИЗЕЛ МОТОРИ 

 г/л г/л 

Сулфур диоксид 0,4 4,5 

Азотни оксиди 20 90 

Органски волатили 40 110 

Вкупно суспендирани честички 3 15 

Јаглероден моноксид 220 90 

Олово 0,45 0 

Бензопирен 20 mkg/m
3 

10 mkg/m
3
 

 

При долготрајна изложеност, горенаведените токсични гасови можат штетно да 

влијаат по здравјето на човекот. Така на пример чадот делува на дишните органи и 

кожата, оловото на респираторниот, нервниот и крвниот систем, азотните оксиди 

предизвикувааат астма, алергии и малигни заболувања, а како канцерогени се јавуваат 

цврстите честички од согорувањето. МДК за штетните материи кое се наведени се 

дадени во табелата во продолжение: 

Табела 15: МДК за штетни материи 

Компоненти 

 

Емисионо количество Емисиони концетрации 

 МДК г/ч МДК мг/м
3
 

Олово 25,00 5,00 

Азотни оксиди 50.000,00 500,00-800,00 

Јаглеводороди  500,00 

Формалдехид 100,00 20,00 

Цврсти честички  130,00 

Јаглен моноксид  650,00 

Јаглен диоксид (%)  2,50 
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  Табела бр. 16 Карактеристики на котел 

На предметната инсталација нема инсталирано котел 
 

 Капацитет на котелот                 

Производство на пареа: 

Термален влез: 

 

kg/час 

МW 

Гориво за котелот                                        

Тип: јаглен/нафта/ЛПГ)/гас/биомаса 

итн. 

Максимален капацитет на согорување 

Содржина на сулфур: 

kg/час 

% 

 

NOx  / 

Максимален волумен на емисија m
3
/час 

Температура 
o
C(min)  

o
C(max) 

Периоди на работа   час/ден                Денови/годишно
 

 

  
Табела бр. 17 Точкасти извори на емисија 

Во инсталацијата не постојат точкасти извори на емисија  

 

  

Извор на емисија Детали за емисија 
Намалување на 

загадувањето 

Референца/бр. на 

оџак 

Висина 

на 

оџак 

Супстанција/ 

материјал 

Масен 

проток 

mg/Nm
3 

Проток 

на 

воздух 

Nm
3
/час 

Тип филтер/циклон/ 

скрубер 

/ / / 
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VІI.    ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И ВО КАНАЛИЗАЦИЈА 

Технолошка вода во предметната инсталација се употребува единствено за 

соборување на прашината на дробилките, притоа се врши распрскување на водата во 

вид на ситна прашина која се налепува на самиот материјал со што спречува да се 

продуцира прашина но истовремено не се појавува отпадна вода. Продукцијата на 

прашина се сведува на минимум, а истовремено не пречи на производниот процес. 

Предноста на овој систем е во тоа што се употребува многу мала количина на вода што 

за места без водоводна инсталација е голема предност. Изведен е бунар за кој поседува 

дозвола за користење од страна на МЖСПП, а чија вода се користи за распрскување на 

дробилките и санитарните потреби на вработените. 

Лежиштето за варовник "Бразда" се одликува со неразвиена хидролошка мрежа. 

Варовникот се одликува со голема порозност и како резултат на тоа брзо ги пропушта 

атмосферските води кои ќе паднат во границите на површинскиот коп. Поради 

поволните тектонски и геолошки карактеристики создадени се услови за брзо 

филтрирање на атмосферските води во подземјето. Поради тоа, посебна заштита на 

површинскиот коп од атмосферските води не се предвидува.  

Директно и индирекно загадување на подземни и површински води нема да 

постои  затоа што: 

- На инсталацијата се превземаат активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал; 

- Потенцијалната опасност од истекување на масла од механизацијата и 

опремата се анулира со посипување на најситната фракција и се одстрануваат 

заедно со комуналниот отпад; 

- Теренот на површинскиот коп, сепарацијата и поблиската околина е изграден 

од варовник за кој е карактеристично отсуството на подземни води што е 

потврдено и со експлоатационите работи и теренски истражувања на 

сепарации со иста активност; 

- Во близина на инсталацијата нема површински водотеци. Вододерините 

(водните пукнатини) се формирани од ерозивното дејство на брзото 

површинско истекување со понирање на атмосферските врнежи за кои нема 

потреба од посебно зафаќање и канализирање. 
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- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња и тоа 

во секторот Механизација на друга локација, кои соодветно се складираат се 

до нивно преземање од страна на овластена компанија. 

- Поради тоа што се работи за голем конесиски простор санитарниот јазол не 

ги задоволува потребите кај оддалечените делови, па неопходно е 

поставување на мобилен тоалет. Мобилниот тоалет ќе се празни од 

компанијата изнајмувач на истиот со специјално возило за таа намена, при 

што фекалиите ќе се носат на пречистување во пречистителна станица. 

При технолошкиот процес на ископување и преработка на варовникот не се 

создава отпадна вода. Поради тоа табелата во продолжение не е применлива и не е 

пополнета. 

Табела бр. 18 Параметри на отпадна вода 

Параметар Пред третирање После третирање 

Име на 

супстанца 
Макс.  

Просек   на 

час [mg/l] 

Макс. 

Дневен 

просек [mg/l] 

kg/den kg/god. Макс. 

просек на 

час [mg/l] 

Макс. 

Дневен 

просек 

[mg/l] 

Вкупно 

kg/den 

Вкупно 

kg/god. 

Идент. на 

реципиент  

[6N;6E] 

          

          

 

Табела бр. 19 Точка на мониторинг/Рефернци од Националниот координатен систем 

 

Нема директно испуштање во реки и езера односно површински водни тела.  

 
 

Параметар 
Резултати 

(mg/l) 

Нормален 

аналитички 

опсег  

Метода/Техника 

на анализа 

Датум 
 

Датум Датум   

pH      

Температура      

Електрична проводливост 

 
 

    

Сув остаток      

Суспендирани материи      

Амониум      

Нитрати      

Нитрити      
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Сулфати      

Амониумски азот NH4-N      

Хемиска потрошувачка на 

кислород 
 

    

Биохемиска потрошувачка 

на кислород 
 

    

Растворен кислород O2(r-r)      

Калциум Ca      

Кадмиум Cd      

Хром Cr      

Хлор Cl      

Бакар Cu      

Железо Fe      

Олово Pb      

Магнезиум Mg      

Манган Mn      

Жива Hg      

 

Табела бр. 20 Точка на мониторинг/Рефернци од Националниот координатен систем  

 
 

Параметар 

Резултати 

(mg/l) 

Нормален 

аналитички 

опсег  

Метода/Техника 

на анализа 

Датум 
 

Датум Датум   

Никел      

Калиум Ka       

Натриум Na      

Сулфат SO4      

Цинк Zn      

Вкупна базичност (како 

CaCO3) 
 

    

Вкупен органски јаглерод 

ТОС 
 

    

Вкупен оксидиран азот TON      

Нитрити NO2      

Нитрати NO3      

Фекални колиформни 

бактерии во раствор (/100 

мл) 

  

   

Вкупно колиформни 

бактерии во раствор (/100 

мл) 

  

   

Фосфати PO4      
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VIII.        ЕМИСИИ ВО ПОЧВА  

На територијата на инсталацијата директни емисии во почвата постојат 

единствено од септичката јама која е изведена во објектот на управната зграда која се 

состои од 3 канцеларии. Септичата јама е изведена како двокоморна водопропуслива 

што значи дека после исталожување на септикот водата пречива во вториот дел и така 

се впива во порозниот варовник. Поради малата количина на отпадна вода но и малиот 

број на лица кои го користат тоалетот јамата ги задоволува потребите на рудникот 

односно нема потреба од нејзино празнење во целиот период на нејзино употребување 

(од нејзината изведба во 1976 до денес). На површинскиот коп "Краста", варовникот се 

одликува со голема водопропустливост, порозност, испуканоста е голема и пукнатините 

се испреплетуваат помеѓу себе и нема можност за подолго задржување на водата. 

Според досегашното искуство, односно според работните активности на слични копови, 

бидејќи се нема појавено издан на подземни води, сметаме дека појавата на водниот 

издан на овој коп нема да биде исклучок. Не се присутни ниту штетни материи кои 

може да предизвикаат загадување на водите. Погоре наведеното е во согласност со 

фактот што на самиот теренот на површинскиот коп и во блиската околина нема 

присуство на подземни води и водотеци (најблискиот е на мин 300 м од границите на 

инсталацијата).  

 Возилата се сервисираат во механичката работилница во секторот механизација 

која не е во склоп на инсталацијата. Евентуално излиените капки од масла се 

апсорбираат со варовничката прашина и се одстрануваат заедно со комуналниот отпад. 

Горивото - нафта за мобилната механизацијата не се чува во посебни резервоари 

туку по потреба се полната резервоарите со помош на мобилна цистерна.  

Прашината што се емитира на копот и сепарацијата е минерална прашина која не 

предизвикува нарушување на квалитетот на почвата, и не влијае негативно врз 

почвените биоценози.  

Поради тоа што не постои само еден санитарен јазол неопходно е поставување 

на еден подвижен тоалет. Подвижниот тоалет ќе се празни од компанијата изнајмувач 

на истиот со специјално возило за таа намена, при што фекалиите ќе се носат на 

пречистување во пречистителна станица. 
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Од изнесеното може да резимираме дека од работата на предметниот објект 

околната почва и почвената вегетација не се деградира за да има потреба од 

дополнителни мерки кои би требало да го намалуваат влијанието. 

 

  



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

56 

 

IX.   ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

Земјоделски и фармерски активности во ДГ Гранит АД рудник Бразда не постојат. 

Табела 21. Земјоделски и фармерски активности 

 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ха)  

Користена површина (ха)  

Култура   

Побарувачка на фосфор (kg P/ha)  

Количество на мил расфрлена на самата 

фарма (м/ха) 

 

Проценето количество фосфор во милта 

расфрлена на фармата (kg P/ha) 

 

Волумен што треба да се аплицира (m
3
/ha)  

Аплициран фосфор (kg P/ha)  

Вкупно количество внесена мил (м
3
)  

 

Не постојат земјоделски и фармерски активности 
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X.  БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

X.1  Бучава 

Еден од поголемите извори на бучава од работењето на инсталацијата преставува 

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

оваа операција има интензитетот и распределбата на воздушните ударни и звучни 

бранови.  

Доколку овој процес се изведува неконтролирано и при неадекватни временски 

услови дополнителен проблем ќе преставува и вибрацијата на самото тло. 

Од пресудна важност за влијанието на бучавата по самата околина е 

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

и конфигурацијата на теренот. Во непосредна близина на површинскиот коп "Бразда" 

нема населени места, што значи дека локацијата на копот е доста поволна за изведување 

на сите неопходни активности, а притоа не нанесувајќи поголема штета по самата 

непосредна околина и жителите.   

Потенцијална опасност при минирањето преставуваат и ударните бранови. 

Интензитетот на воздушните ударни бранови зависи од: 

- применетата метода за минирање, 

- начинот на минирање на минското поле и 

- количеството на искористен експлозив. 

Метеролошките услови имаат големо влијание врз интензитетот на воздушните 

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

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

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

минирањето се изведува без ветер, распределбата 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 звукот може да се јави на сосема друго место. Фронтот на 

бранови во тој случај може да го прескокне целото подрачје и чујноста на звукот да 

биде од друга страна на копот. 

Одредувањето на поволните и неповолните услови за изведување на минирањето 

не можат да е по некој шаблон, бидејќи тие се функција од повеќе фактори. 
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Ветерот делува на зголемување на интензитетот на звукот. Зголемувањето на 

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

бучавата обично е најголемо во зимскиот период.  

Поради тоа што минирањето се изведува само по потреба во зависност од масата 

на варовник која е потребна да се преработи влијанието врз животната средина е 

контролирано. Бидејќи во непосредната близина на инсталацијата нема населени места 

(најблиското населено место е с. Бразда на одалеченост од околу 700 метри од копот) се 

очекува бучавата да не  предизвика негативни ефекти по пошироката околина.  

Според Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната 

средина (Сл.весник бр.147/08) и Правилникот за локациите на мерните станици и 

мерните места (Сл. весник бр. 120/08), инсталацијата спаѓа во Подрачје од четврт 

степен. Максимално дозволените граници на нивото на бучава за подрачје од четврт 

степен се 70 dB дење и навечер и 60 dB ноќе.  

Најзначајните извори на бучава од предметниот објект се: 

 Лафетна дупчалка; 

 Минирање; 

 Багер ровокопач; 

 Товарна лопата; 

 Челусна дробилка за примарно дробење;  

 Секундарна дробилка;  

 Терцијална ротациона дробилка; 

 Систем од вибро сита и транспортни траки на електричен погон; 

 Камиони кипери; 

 Хидрауличен багер. 

 

Табела бр.22 Извори на емисии 

Извор на 

емисија 

Референца/бр 

Извор/уред 
Опрема 

Референца/бр. 

Интензитет на 

бучава 

dB на 

означена 

одалеченост 

Периоди на 

емисија 

[број на часови 

предпладне./ 

попладне.] 

Површинска 

експлоатација 
багер ровокопач  

83-90 db на 15 

м одалеченост 
8 часа 
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Извор на 

емисија 

Референца/бр 

Извор/уред 
Опрема 

Референца/бр. 

Интензитет на 

бучава 

dB на 

означена 

одалеченост 

Периоди на 

емисија 

[број на часови 

предпладне./ 

попладне.] 

Камион кипер Мерцедес 
83-90 db на 15 

м одалеченост 
8 часа 

Лафетна дупчалка / 

90-100 dB на 

15 м 

одалеченост 

периодично 

Сепарација 

Челусна за 

примарно 

дробење 

/ 
90 db на 15 м 

одалеченост 
8 часа 

Секундарна 

дробилка 
/ 

90 db на 15 м 

одалеченост 
8 часа 

ротациона 

дробилка за 

терциерно 

дробење 

/ 
85-90 db на 15 

м одалеченост 
8 часа 

систем од вибро 

сита и 

транспортни 

траки на 

електричен погон 

/ 
80 db на 15 м 

одалеченост 
8 часа 

Транспорт Камион кипер / 
80 db на 15 м 

одалеченост 
8 часа 

 

ДГ Гранит АД Скопје врши редовно мониторирање на загадувачките параметри 

меѓу кои и нивото на бучава која се продуцира од работењето на површинскиот коп и 

сепарацијата во рудникот Бразда. Последното мерење е направено од Акредитираната 

лабораторија Еуромак Контрол за нивото на бучава, вибраци и суспендирани честички 

со големина од 10 µм, Извештајот (бр. 03/401 од 16.10.2020 год.), е прикажан како 

прилог на ова барање. 

Резултатите од мерењето покажуваат дека нивото на бучава се движи во рамките 

на максимално дозволените вредности, одредени во претходно споменатиот правилник. 
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Табела 23. – За амбиентални ниво на бучава 

Референтни точки: Национален 

координатен 

систем 

Нивоа на звучен притисок 

(dB) 

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

Граници на 

локацијата 
    

Локација 1: 
34 Т 0532742 

UTM 4658755 
64,6 / / 

Локација 2: 
34 Т 0532769 

UTM 4658714 
68,8 / / 

Локација 3: 
34 Т 0532772 

UTM 4658660 
63,6 / / 

Локација 4: 
34 Т 0532720 

UTM 4658651 
59,2 / / 

ОСЕТЛИВИ 

ЛОКАЦИИ 
    

Локација 5: / / / / 

Локација 6: / / / / 

Локација 7: / / / / 

 

X.2  Вибрации 

На Површинскиот коп определувањето на влијанието на експлозијата врз 

осцилирањето на тлото спаѓа во категоријата на најважните прашања од практичните 

испитувања на последиците од експлозивното дејство. Проблемот на осцилирање на 

тлото е неопходно да се познава, бидејќи процесот на експлозијата и последиците - 

настанатите од неа може да бидат значајни.  

Осцилирањето на земјата заради експлозивниот удар и земјотресот по природа се 

слични, но се разликуваат по интензитет, времетраење и зачестеноста.  

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

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

додека кај екплозиите периодите на осцилации се многу пократки и изнесуваат околу 

0,004 до 0,25 с односно зачестеност од 4,0 до 250 Hz. 

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

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

кои што не се извршени длабоко во земјата, покрај овие осцилации се јавуваат и 

површински бранови кои што не се пригушуваат толку брзо. Нивната фрекфенција се 



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

61 

 

движи помеѓу 3 - 50 Hz. Во тврдо тло нивната фрекфенција може да достигне и 

поголеми вредности. 

Искористувањето на енергијата од минирањето за дробење и пратечкото 

побудување на штетните сеизмички вибрации во околината на минското поле, се во 

директна врска со физичко механичките карактеристики на карпите што се минираат и 

на карпите низ кои што се протегаат сеизмичките бранови. Познавањето на 

карактеристиките на карпите е потребно за избор на експлозив и проектирање на 

минските полиња за постигнување на оптимално дробење на минираните карпи и 

минимално генерирање на штетните сеизмички вибрации во околината.  

Интензитетот на сеизмичките вибрации на земјиштето од експлозиите на 

примарни минирања се дефинира според: 

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

полнење, 

- карактеристиките на експлозивот, 

- просторната положба во однос на местото на минирање, 

- физичко - механичките карактеристики на карпите што се минираат, 

- технологијата на минирање, 

- физичко – геолошки карактеристики на литосредините низ кои се шират 

сеизмичките бранови од експлозиите.  

Според Главниот рударски проект со практичниот начин на минирање на 

Површинскиот коп “Бразда” со моментално експлозивно полнење од Qm  0,85 кг, и 

вкупно експлозивно полнење од Qm  53 кг, и радијалниот профил кој е е лоциран на  

63 м од центарот на минското поле произлегува дека стамбените објекти од најблиските 

села Бразда и Глуво не се загрозени од сеизмички вибрации од минирањето на 

површинскиот коп.  

За да влијанијата врз животната средина бидат минимални, Минерската група на 

ДГ Гранит АД Скопје е со големо претходно искуство во минирањето и 

професионалност во исполувањето на своите работни задачи. 

Извештајот од мерењето на вибрациите е даден во прилог на барањето. 

X.3.  Нејонизирачко зрачење 

Извори на нејонизирачки зрачења (светлина, топлина, итн) не постојат. 
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XІ.   ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

На површинскиот коп при експлотацијата на варовникот, а во согласност со 

македонските правилници за емисија и имисија на минерална прашина, неопходно е да 

се вршат периодични мерења на имисија на седиментна прашина. 

 Мониторинг на емисии во воздух 

При експлоатацијата на површинскиот коп и процесот на сепарација се појавува 

фугитивна емисија на прашина и тоа при: 

- Дупчење со помош на лафетната дупчалка; 

- Минирање; 

- Движење на механизацијата низ копот; 

- Дробење на природниот материјал; 

- Транспорт и сеење на материјалот; 

- Дување на посилен ветер. 

Потребно е еднаш годишно да се прават мерења на концентрацијата на прашина РМ10.  

Мониторинг на емисии во површински води 

Од предметната инсталација не постои емисија на технолошка отпадна вода, 

водата која се употребува за соборување на прашината во дробилките е во вид на водена 

прашина со која само се навлажнува материјалот без при тоа да се продуцира отпадна 

вода.  

Мониторниг на емисија на бучава 

Поради тоа што опремата што се користи за преработка на варовникот 

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

механизација која исто така продуцира високо ниво на бучава неопходен е мониторинг 

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

простор односно влијнието врз животната средина. Точките на мониторинг на нивото на 

бучава се одредени во табела бр.22 (од точка бр.1 до бр.4). 

Мониторниг на емисија на вибрации 

Вибрациите како појава од ваков тип на инсталации можат да извршат 

значително негативно влијние доколку не се почитуваат сите мерки на претпазливост и 

доколку се направат грешки од страна на извршителите во процесто на минирање. Од 

останатите процеси во инсталацијата се продуцира занемарливо ниво на вибрации кои 
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завршуваат во тлото и не се распространуваат на пошироката околина однсоно немаат 

негативно влијание. Поради тоа се предвидува мониторирање на нивото на вибрации 

при процесот на минирање. 

Што се однесува за другите медиуми (почвата и подземните води) како и  

нејонизирачкото зрачење, сметаме дека не е потребен мониторниг бидејќи 

потенцијалните влијанија се занемарливи. 

Се предлага мониторинг на: 

Табела 24. Предложен начин на мониторинг за квалитетот на амбиенталниот воздух и 

бучава  

 

Параметар 
Фрекфенција на 

мониторинг 

Метод на земање 

на примероци 
Метод на анализа/техника 

РМ10 Еднаш годишно Гравиметриски МКС ISO 12341:2007 

Бучава Еднаш годишно Букомер МКС ISO 1996:2:2010 

Вибрации Еднаш годишно Виброметар  МКС ИСО 8041 
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XІI.  ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Со цел сведување на влијанијата врз животната средина на минимум, ги 

предлагаме следниве мерки: 

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

механизација, и останатите машински инсталации во склоп на копот и 

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

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

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

- Kонтинуирана едукација на целиот персонал за правилно постапување со 

отпадот, и медиумите на животната средина. Ваквите едукации доведуваат до 

рационално управување со отпадните материјали, што придонесува во 

концепирање на систем на одржливо управување со отпадот, и намалување на 

негативното влијание врз медиумите на животната средина; 

- Изградба на нов систем за сепарирање на варовникот со нов начин на 

отпрашување каде со помош на вреќасти филтри треба да се зафати прашината и 

да се искористи како производ – филер; 

- Поставување на мобилен тоалет на рудното тело кое во моментот се 

експолатира; 

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

и сл.); 

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

годината, неопходно е да се врши редовно попрскување со вода на патиштата за 

движење на возилата; 

- Се препорачува засадување на дополнителни дрвенасти растенија кои ќе имаат 

повеќекратна улога:  

 ќе продуцираат кислород притоа употребувајќи го јаглероден двооксид 

кој се продуцира од моторите со внатрешно согорување на камионите, 

рударската опрема и дизел агрегатот,  

 имаат улога во спречување на разнесувањето на прашината,  
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 имаат улога на бариера и во делот на намалување на нивото на бучава 

која се шири надвор од инсталацијата, 

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

нејзината пејзажна вредност, 

 намалување на силината на ветарот, кој може да предизвика разнесување 

на прашина околу инсталацијата во вид на фугитивна емисија. 

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

Закон за животна средина (“Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,  

48/10,  124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 129/15, 9/2016; 28/2018; 65/2018; 99/2018), 

преземање на мерки и активности со кои влијанијата врз животната средина би биле 

минимални. Програмата за подобрување всушност треба да ја заштити животната 

средина, односно да овозможи имплементација на предложените мерки за намалување 

на можните негативни влијанија од предметниот објект.  

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

прикажани во следнава табела:  
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Табела бр. 25 Мерки за реализација на програмата за заштита на животната средина 

Р. 

бр. 
Опис на мерката 

Цел на мерката 

(изразена преку 

намалување на 

влијанијата врз 

ж.с.) 

Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 

години 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  

Редовно попрскување со 

вода на патиштата за 

движење на возилата и на 

деловите каде се складира 

најситнта фракција 

Намалување на 

нивото на 

фугитивна имисија 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

Мај-

септември 

2.  Засадување на зеленило 

Намалување на 

негативните 

влијанија врз 

почвата и воздухот 

/ Пролет/есен / Пролет/есен / 

3.  

Изградба на нов систем за 

сепарирање на варовникот 

со нов начин на 

отпрашување 

Намалување на 

емисијата на 

прашина 

Да се 

продолжи со 

градбата 

Да се заврши 

комплетно 

Одржување 

во добра 

кондиција 

Одржување во 

добра 

кондиција 

Одржување 

во добра 

кондиција 

4.  
Поставување на подвижен 

тоалет 

Заштита на почвата 

и подземните води 
Септември / / / / 
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XІII.   СПРЕЧУВАЊЕ  ХАВАРИИ  И  РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

 За спречување на хаварии и реагирање во вонредни ситуации, 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. Од практични причини за подобрување на вежбовните активности 

неопходно е да се водат записници од изведените вежби. 

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

разрушување и слично, што е резултат на неконтролирани настани во текот на 

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

притоа доведува до опасност по животот и здравјето на човекот и останатитот жив свет. 

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. 

  Потенцијалните инцидентни ситуации се сведуваат на појава на пожар и други 

елементарни непогоди. 

Појавата на хаварии од поголеми размери во предметниот објект е минимална 

затоа што: 

- При изведба на електроинсталацијата во механичката работилница се 

преземени мерки за заштита од преоптеретување, прегревање, механичко 

оштетување на напојните водови и од висок допирен напон. 

- Во согласност со пожарното оптеретување на работилницата поставени се 

соодветен број на противпожарни апарати кои редовно се сервисираат од 

страна на овластена компанија. 

- Вработените се компетенти во ракувањето со работната опрема, со што се 

намалува ризикот од предизвикување на хаварија. 
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- Вработените се обучуват за одржливо управување со отпадните материјали 

особено за оние кои имаат лесно запалливи или експлозивни својсвта за кое е 

потребно посебно внимание при нивно траспортирање, употреба и 

одложување. 

- Инсталацијата е со постојан видео надзор и ангажинана надворешна агенција 

за обезбедување која треба да детектира секаво неовластено присуство на 

инсталацијата од една страна и брза реакција или алармирање во случај на 

појава на хаварија; 

- Обезбеден е потребен простор за евакуација при евентуална хаварија. 
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Табела бр. 26 - Реагирање во итни случаеви 

Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната 

појава 

Причинител 

Можни влијанија 

врз животната 

средина 

Мерки 

Одговорни 

лица/субјекти 

Пожар 

Објектите 

Неисправност на 

електрични инсталции, 

громобранска заштита 

или електронски уреди 

Загадување на 

воздухот, 

почвите и водите 

 Исклучување на доводот 

на ел. енергија, 

 Повикување на брза 

помош и служба за ПП 

заштита, 

 Изолирање, дислокација 

на складирани запалливи 

материи, 

 Обука на вработените за 

користење на ПП апарати 

и други ресурси за 

гаснење на пожар, 

 Контрола на 

одржувањето на опремата 

за гаснење на пожар 

Обезбедување 

Трафостаница за 

струја 

Дефект, неисправност 

на електрична 

инсталција, удар од 

гром 

Инсталциии за 

струја 

Застареност, механичко 

оштетување 

Возен парк  Дефект 

Експлозија Возен парк 

Дефект, сообраќајна 

незгода, отворен оган 

во близина на 

резервоар на возило. 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

воздухот 

 Контрола на ПП 

апаратите од овластена 

компанија 

 Периодично испитување 

на опремата за работа 

 Примена на правилникот 

за заштита при работа 

 

 

 

Обезбедување 

Земјотрес Било кој дел Тектонско движење 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

воздухот, 

 Се запира процесот на 

работа, 

 Се исклучуваат сите 

машини и уреди од 

доводот на ел. енергија, 

Обезбедување 
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Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната 

појава 

Причинител 

Можни влијанија 

врз животната 

средина 

Мерки 

Одговорни 

лица/субјекти 

почвите и водите  Санација на направените 

штети, 

 Испитување на опремата 

за работа која постои 

можност да е оштетена.  

Поплава 
Возен парк, 

машини, објектите 

Невреме, обилни 

врнежи 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување 

почвите и водите 

 

 Активно учество во 

справување со ваквите 

состојби 

 Испитување на опремата 

за работа која постои 

можност да е оштетена. 

Обезбедување 

Саботажа Било кој дел / 

Опасност по 

животот на 

вработените 

 Контрола на чуварската 

служба на инсталацијата 

Обезбедување 

 

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

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

По престанок со работа на површинскиот коп и сепарацијата потребно е да се 

подели самата опрема на употреблива (која добро би било да се конзервира до нејзина 

повторна употреба или продажба) и неупотреблива (која може да се продаде за 

секундарна суровина, а она што неможе да се продаде потребно е на прописен начин да  

се депонира на градската депонија за цврст комунален отпад). 

Главна одговорност во одлучување на понатамошната судбина на просторот и 

опремата која што во моментот на престанок на работа ќе биде затекната во него има 

раководство на копот во соработка со координаторот за заштита на животна средина.  

Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со 

работа на инсталациите ќе опфати контрола на остатоците на материјалите на 

инсталациите, планирано расчистување и чистење на инсталациите, како разгледување 

на солуција за продажба на опремата на некоја инсталација од сродна дејност или пак 

соработка со преземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на 

опремата. Тоа вклучува искористување на сите суровини. Неопходна е навремена најава 

на престанокот со активностите за да се овозможи отстранување на опасен и неопасен 

отпад, складиран на локацијата. Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое 

ќе се затекне на локацијата во време на престанокот со работа треба да биде отстрането 

или рециклирано преку соодветни овластени фирми. Процесната опрема треба да биде 

исчистена, демонтирана и соодветно складирана до продажба, или ако не се најде 

купувач, отстранета или рециклирана преку соодветни овластени фирми. 

Мерки за намалување на влијанието врз животната средина при делумен 

престанок со работа на инсталацијата: 

1. Неопходна е навремена најава на престанокот со активностите за да се овозможи 

отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата. 

Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се затекне на 

локацијата во време на престанокот со работа треба да биде отстрането или 

рециклирано преку соодветни овластени фирми. 
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2. Да се подели самата опрема на употреблива (која добро би било да се конзервира 

до нејзина повторна употреба или продажба) и неупотреблива (која може да се 

продаде за секундарна суровина, а она што неможе да се продаде потребно е на 

прописен начин да се депонира на градската депонија за цврст комунален отпад). 

Мерки за намалување на влијанието врз животната средина при целосен престанок со 

работа на инсталацијата: 

1. Демонтирање и транспортирање на сепарацијата. 

2. Пресметка на видот и количината на отпад кој ќе се продуцира од рушење на 

останатите објекти во склоп на копот и сепарацијата и изготвување на план за 

управување со овој отпад. 
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XV.   РЕЗИМЕ  БЕЗ  ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 

 Деловниот субјект, ДГ Гранит АД Скопје, површински коп Бразда врши ископ, 

дробење и сепарирација на варовник во стандардни градежни фракции за сопствени 

потреби и потребите во градежната индустрија. 

Површинскиот коп за експлоатација на минералната суровина и неговата 

сепарација се наоѓаат на локалитетот "Бразда”, во близина на градот Скопје, односно 

селото Глуво општина Чучер Сандево. 

На сепарацијата лоцирана е постројката за дробење и сепарирање со капацитет 

од 150 т/час, но реален е околу 100 т/ч. Се состои од приемен бункер, челусна дробилка 

за примарно дробење и секундарна дробилка и ротациона дробилка за терциерно 

дробење, систем од вибро сита и транспортни траки на електричен погон. 

Технолошкиот процес на површинската експлоатација се базира на примена на 

дисконтинуирана технологија на откопување на минералната суровина и ги опфаќа 

следните фази: 

- Фаза на откопување (риперување, дупчење, минирање) 

- товарање на ровниот материјал и 

-  транспорт на материјалот од етажите на површинскиот коп до приемниот 

бункер на дробиличната постројка. 

 

ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

Од работењето на копот и сепарацијата се продуцира:  

 Комунален цврст отпад  

 Отпадна прашина од дробењето на варовникот 

 Отпадни метали 

 Отпадни гуми  

 Отпадно масла (хидраулични и моторни). 

 Отпадни филтри за масло 

 Отпадни акумулаторски батерии  

 Отпадни метални делови од возила 
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ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

 Фугитивно и потенцијално загадување на воздухот може да се појави во 

следните процеси на работа: 

- Минирање на копот, при што се појавува моментална имисија на прашина; 

- При дробење на камениот минерал; 

- При товарање на камениот агрегат во дампери или камиони;  

- Истовар на камениот агрегат во бункерот од постројката за сепарирање;  

- Од работата на постројката за сепарација (дробилките, гумените 

транспортери, вибрационите системи од сита); 

- Исипувањето на ситните фракции на отворените складишта  и 

- Товарење и транспорт на сепарираниот материјал. 

 

ЕМИСИИ ВО ВОДИ И ПОЧВА 

Директно и индирекно загадување на подземни и површински води и почвата не 

постои затоа што: 

- На инсталацијата се превземаат активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал; 

- Потенцијалната опасност од истекување на масла од механизацијата и 

опремата се анулира со посипување на најситната фракција и се одстрануваат 

заедно со комуналниот отпад; 

- Теренот на површинскиот коп, сепарацијата и поблиската околина е изграден 

од варовник за кој е карактеристично отсуството на подземни води што е 

потврдено и со експлоатационите работи и теренски истражувања на сепарации 

со иста активност; 

- Во близина на инсталацијата нема површински водотеци. Вододерините 

(водните пукнатини) се формирани од ерозивното дејство на брзото 

површинско истекување со понирање на атмосферските врнежи за кои нема 

потреба од посебно зафаќање и канализирање. 
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- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња, кои 

соодветно се складираат се до нивно преземање од страна на овластена 

компанија. 

- Поради тоа што не постои санитарен јазол неопходно е поставување на еден 

подвижен тоалет. Подвижниот тоалет ќе се празни од компанијата изнајмувач 

на истиот со специјално возило за таа намена, при што фекалиите ќе се носат 

на пречистување во пречистителна станица. 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

Земјоделски и фармерски активности во предметната инсталација не постојат. 

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

Најзначајните извори на бучава од предметниот објект се: 

 Лафетна дупчалка; 

 Рачен дупчачки чекан; 

 Универзален багер ископувач; 

 Универзален багер натоварувач; 

 Мобилна дробилка за примарно дробење; 

 Ротациона дробилка за секундарно дробење; 

 Систем од вибро сита и транспортни траки на електричен погон; 

 Камион дампер; 

 Хидрауличен багер; 

 Камион кипер; 

 Транспортни возила; 

 Минерски активности. 

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ 

Предвидено е мерење на имисија на цврсти честички со големина од 10 микрона 

(РМ10) и нивото на бучава и вибрации кои се емитира од ГД Гранит локалитет Бразда 

(коп и сепарација). 
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МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЈАТА 

Р. 

бр. 
Опис на мерката 

Цел на мерката (изразена преку намалување на 

влијанијата врз ж.с.) 

1.  
Редовно попрскување со вода на патиштата за движење на возилата и 

на деловите каде се складира најситнта фракција 
Намалување на нивото на фугитивна имисија 

2.  Засадување на дополнително зеленило 
Намалување на негативните влијанија врз 

почвата и воздухот 

3.  
Изградба на нов систем за сепарирање на варовникот со нов начин на 

отпрашување 

Намалување на емисијата на прашина 

4.  Поставување на подвижен тоалет Заштита на почвата и подземните води 
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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: ГД Гранит АД Скопје Каменолом Бразда       Датум :                                           

(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот:  Емил Јорданов 

 

Позиција во организацијата: Директор 

     

 

 

Печат на 

компанијата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИ - ОПУСПРОЕКТ      Барање за добивање на Б ИЕД за Гранит - Бразда 
 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. П Р И Л О З И  
 


