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ДОПОЛНУВАЊЕ 

 

на Барањето за усогласување со оперативен план за сепарација за песок и чакал 

„Градилово“ с. Брод, Општина Новаци 

според забелешките дадени во : 

 

[1]  Известување за дополнување од 21-01-2014 од Општина Новаци  

 

[2]  Записник бр. 1 од преговори во постапката за добивање на дозвола за 

усогласување со оперативен план, помеѓу Општина Новаци и операторот 

СТЕНТОН  ДОО од 19-02-2014 

 

[3]  Записник бр. 2 од преговори во постапката за добивање на дозвола за 

усогласување со оперативен план, помеѓу Општина Новаци и операторот 

СТЕНТОН ДОО од 26-02-2014 

 

 

*  Во ова дополнување се дадени одговори на забелешките произлезени од првото 

Известување и од двата записници од преговорите во постапката за добивање на 

дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу Општина Новаци и операторот 

СТЕНТОН ДОО. Првиот број во аголните загради се однесува на документот од кој 

произлегуваат забелешките, а бројот после цртичката е реден број на забелешката во 

рамките на документот.   

_______________________________________________________________________ 
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[1]  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОД 21-01-2014 ОД ОПШТИНА НОВАЦИ 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] - 1:  Во барањето е наведено дека се користи вода која се обезбедува од 

дупчени бунари снабдени со пумпи - за тоа е потребно да доставите 

Дозвола за користење на водата и испуштање во вода - без која 

нема да може да ви биде издадена Б-ИСКЗ дозволата. 

Одговор:  

 Во Анекс 1 се доставува копија од Дозволата за користење на вода за технолошки 

потреби на СТЕНТОН ДОО увоз-извоз од с. Долно Оризари – Битола издадена од 

МЖСПП - Скопје со архивски број 11-6134/2 од 04.10.2013 година, во која се третира 

зафаќањето на подземната вода и испуштањето на отпадната вода по количина и 

квалитет. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] - 2: За интерната бензинска пумпа потребно е да доставите технички 

податоци за капацитетот и Елаборат за животна средина одобрен од 

министерството. 

Одговор:  

Локацијата на интерната бензинска пумпа е дадена на сателитската снимка како објект 

бр. 1 на Слика 2 во Барањето. Објектот е оддалечен од соседните објекти на безбедно 

растојание (Анекс 2, Слика 1) и е соодветно обезбеден со знаци за предупредување и 

противпожарна опрема (Слика 2). 

За објектите на Стопанскиот двор за експлоатација и сепарирање на чакал и песок 

„Градилово“ – с. Брод изработени се Правилник за заштита од пожари и експлозии и План 

за заштита и спасување за кои копии од насловните страници со печати за заверка од 

надлежна институција на наведените документи се дадени во Анекс 2. Во Планот за 

заштита и спасување  е пресметано противпожарното оптоварување на објектот во кој е 

лоцирана цистерната за нафта, врз основа на што се определени соодветни 

противпожарни средства за гаснење и е направен план на движење при евакуација 

(цртежи од Планот за заштита и спасување од интерната бензинска пумпа дадени се во 

Анекс 2).  

Бројот на евакуациони излези е еден - од главниот влез. Евакуационите патишта се 

многу кратки со оглед на тоа што се работи за приземен објект во кој директно се влегува 

во работниот простор низ влезната врата. Спрема тоа бројот на евакуационите излези за 

ваков тип на објект спрема препораките и бројот на вработените овозможуваат брзо 

напуштање на објектот во слободен простор. Патиштата за евакуација се прикажани на 

приложениот цртеж. 

- Архитектонско-конструктивни карактеристики 

 Според катноста објектот интерна бензинска пумпа е приземен објект. Граден е со 

современи материјали – армиранобетонска скелетна конструкција од столбови и греди 

врз кои е поставена дрвена кровна конструкција. Кровниот покривач е од поцинкуван 

брановиден челичен лим. Подот е бетонски. Ѕидовите се ѕидани со бетонски блокови во 

продолжен малтер. 

 Столаријата е од метална браварија заштитена со премаз, од метални цевки и лимови. 

Објектот е природно вентилиран преку решеткасти незастаклени отвори од западната 

страна.  

 Висината во објектот е 3 m. 

Пресметка на пожарната отпорност на Зграда 1. Интерна бензинска станица 
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 Во овој објект се врши складирање на дизел гориво за потребите на  сопствената 
механизација во еден резервоар - цистерна во која можат да се сместат максимално cca 
10 t, но според потребите на фирмата во последните години, максималното количеството 
на нафта кое се чува не надминува 2 t. Цистерната е слободностоечка, невкопана. 
 

материјал 
G K G·K A P=(G·K)/A 

(kg) (MJ/kg) (MJ) (m2) (MJ/m2) 

Дрвена кровна конструкција 1090 16.0 17437.4 45.41 384.0 

Дизел гориво 10000 42.0 420000.0 45.41 9249.1 

Масла 200 40.0 8000.0 45.41 176.2 

 Специфично пожарно оптоварување    високо 9809.2 

 
За високо пожарно оптоварување и површина до 50 m2, усвоени 2 ПП апарати од 
кои 1 ПП апарати S-9 и 1 подвижен ПП апарат S-50, заедно со сандак со песок од 0,3 
m3. 

 

 Планoт за заштита од и спасување е изготвен врз основа на Законот за безбедност и 

здравје при работа (СВ на РМ бр.92/2007 и 136/2011) и Правилникот за минималните 

барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор (СВ на РМ 

бр.154/2008). Исто така, Планoт е изготвен врз основа на Законот за заштита и спасување 

(СВ на РМ бр. 36/2004, 49/2004 86/2008, 124/2010, 18/2011) и соодветните подзаконски 

акти, особено Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари, 

експлозии и опасни материи (СВ на РМ бр.100/2010), Уредба за начинот на применување 

на мерките за заштита и спасување при планирањето и уредувањето на просторот и 

населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот 

преглед (СВ на РМ бр.105/2005), Правилник за техничките нормативи за хидрантската 

мрежа за гаснење пожари (СВ на РМ бр.31/2006), Правилник за начинот на одредување 

на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита 

од пожар и другата противпожарна опрема, средствата за гаснење на пожари и 

противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното 

обележување и достапноста за употреба (СВ на РМ бр.74/2006, 76/2007), Упатство за 

содржината на Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни матери (СВ на РМ 

бр.139/2010). 

 Планот е изготвен и врз основа на Законот за пожарникарство (СВ на РМ бр.67/2004, 

81/2007) и соодветните подзаконски акти, особено Правилникот за изборот на видовите и 

на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и 

граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што 

вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати (СВ на РМ 

бр.105/2005, 163/2010) за евакуација и спасување во случај на вонредна ситуација и со 

него да ги запознае сите вработени и врз основа на тој план мора да се спроведат 

практични вежби еднаш на две години.  

 Според Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје на вработените 

на работниот простор (СВ на РМ бр.154/2008) во однос на пожарната проблематика се 

предвидува во зависност од димензиите и употребата на зградите, опремата кои тие ја 

содржат, физичките и хемиските особини на присутните супстанци и максималниот можен 

број на присутни лица, работните простории да бидат опремени со соодветна 

противпожарна опрема која треба да биде лесно достапна и едноставна за употреба. 

Опремата треба да биде обележана со знаци согласно Правилникот за знаци за 

безбедност и здравје при работа. Такви знаци треба да бидат наместени на соодветни 

места и треба да се трајни.  
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_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] - 3:  За септичката јама која треба да ја градите (како што е наведено во 

барањето) треба да доставите податоци за капацитетот, технички 

цртежи, локација и режим на чистење, а дополнително да склучите 

и договор со овластено лице за чистење на истата. 

Одговор:  

 По ова прашање, операторот се реши наместо ставање во функција на постоечката 

септичка јама со санитарните јазли за која во моментов е потребна реконструкција, да 

постави подвижни еколошки тоалети (од кои еден е веќе поставен), за што е доставена 

копија во Анекс 3 од Договор за изнајмување, транспорт, поставување и сервисирање на 

мобилни тоалети со овластено лице. 

 _______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] - 4:  За сепараторот - таложник кој треба да го градите (како што е 

наведено во барањето), како и за продлабочување на 

таложниците за пречистување на отпадните води, треба да 

доставите податоци за капацитетот, технички цртежи, локација и 

режим на чистење. Ова особено од причина што квалитетот на 

отпадната вода што ја испуштате во реципиентот не задоволува. 

Одговор:  

  Локацијата на таложникот е дадена на сателитската снимка како објект бр. 9 на Слика 

2 во Барањето. 

 Таложницата е предвидена и е изведена како двокоморна, со примарен и секундарен 

таложник.  Реализацијата на истата е во завршна фаза, што може да се констатира од 

приложените фотографии во Анекс 4. 

 Примарниот и секундарниот таложник се формирани со изградба на преливни ѕидови 

кои се со димензии прикажани на цртежот во Анекс 4. Должината на полето на 

примарниот таложник е 60 m, а на секундарниот 40 m. Ѕидовите имаат два отвори со 

шлицови за поставување на дрвени талпи со кои се дефинира висината на преливање и 

се практични при чистење на истите со сукцесивно вадење.  

 Висината на преливните ѕидови е 3,2 m над бетонскиот праг при дното. Просторот за 

таложење изнесува третина од висината на таложникот, т.е. 1,0 m. Штом се достигне тоа 

ниво потребно е да се изврши чистење на таложникот. На годишно ниво според 

динамиката на работа на сепарацијата дадена во Главниот рударски проект се очекува 

создавање на 720 m3 мил.  

 Принципот на работа на таложникот е да преку проширувањето и продлабочувањето 

на попречниот пресек на токот да се постигне многу мала брзина на течење, која е 

основен предуслов да започне процесот на гравитациско таложење. По примарното 

пречистување од крупните честички, водата прелива во секундарниот таложник каде што 

е подложена на дополнително таложење, т.е. бистрење на водата. 

 Според дозволата за користење на вода максималната количина на отпадна вода 

изнесува 25 l/s. 
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_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] - 5:  Треба да се наведат податоци за идентитетот и типот на 

реципиентот во согласност со Уредбата за класификација на водите 

(СВ на РМ бр. 18/99). 

Одговор:  

 Во Дозволата за користење на вода број 11-6134/2 од 04.10.2013 година, според точка 

5 -  Точката на испуштање на отпадната вода е во Црна Река на КП 1287 КО Брод 

општина Новаци и е со следните координати: 

 X: 4 534 645 

 У: 7 544 930 

 Посочената локација на точката на испуштање на отпадната вода во Црна Река, е во 

делот од вливот на Прилепска Река до Тиквешко Езеро кој според Уредбата за 

категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (СВ на РМ бр. 

18/99 и 71/99) е III категорија. 

 

 Според физичко-хемиската анализа од ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола, во 

моментот на земање на пробата, класата на вода е незадоволителна само по 

суспендираните материи (класа 5) и соодветно поврзаните параметри со нив, хемиската 

отрошувачка на кислород (класа 4) и видлива боја (класа 4), додека по останатите 

параметри се доминантно класа 1 и класа 2. Севкупно, класата на вода се одредува 

според најнеповолниот параметар и истата е класа 5 според Уредбата за класификација 

на водите (СВ на РМ бр. 18/99) 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Потребно е дополнување на оперативниот план со следните активности 

предложени во Барањето : 

 

Забелешка [1] – 6-1:  Согласно со доставениот договор со овластениот собирач, 

потребно е да се изведе посебен магацин за времено 

складирање на отпадни масла и масти.  

Одговор:  

 Во рамките на Стопанскиот двор на сепарацијата Градилово постои посебен магацин 

за времено складирање на отпадни масла и масти. Локацијата на магацинот е прикажана 

на Слика 2 во Барањето како дел од објект бр. 3 -  Работилница и магацин за масла и 

мазива. Во истиот магацин се чуваат и стари гуми од градежната механизација.  

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] – 6-2:  Враќањето на површините од кои е исцрпен материјалот за 

експлоатација во првобитна состојба (рекултивација) треба да се 

врши континуирано, а не само по престанок со работа на 

инсталацијата. За таа цел треба да се направи проценка на 

количествата, како и површините кои се деградирани и кои ќе 

бидат деградирани во иднина и да се предвиди начин и средства 

за таа намена, 

Одговор:  

 Враќањето на површините од кои е исцрпен материјалот за експлоатација во 

првобитна состојба (рекултивација) според технологијата на ископ предвидена во 
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рударскиот проект се врши континуирано. За да се дојде до погоден материјал за работа 

на сепарацијата прво се ископува слојот на јаловина, кој се наоѓа над слоевите на чакал. 

Јаловината со самиот ископ се товари на камиони-кипери и веднаш се одложува на делот 

од копот каде што е исцрпен слојот чакал, и воедно претставува најевтин начин за 

нејзино депонирање, бидејќи трошоците за транспорт поради непосредната близина на 

одлагање се најмали. Овој насипан материјал едновремено се набива со движење на 

камионите врз него и се планира и рамни со градежна механизација.  

Финансиските средства за рекултивација на земјиштето се вградени во цената на 

фракциите кои се сепарираат. 

Во досегашното работење на копот, може да се процени дека од вкупниот концесиски 

простор до сега е извршено ископување на околу две третини, кои се насипани и 

израмнети според проектот, а со динамиката на работа се проценува дека годишно се 

врши исцрпување на суровина и насипување на површина од околу 1,5 ha. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [1] – 6-3:  Мониторинг - начин, методи, режим и потребни средства. 

Одговор:  

 Мониторингот е предвиден на квалитетот на пречистената отпадна вода – физичко-

хемиска анализа, на цврсти честички – прашина во воздухот и на бучавоста, како 

репрезентативни параметри за вакви инсталации. Методите на земање на примероците 

(за водата и за воздухот) и методите на анализа за сите параметри се според ISO 

стандардите и истите ги спроведуваат овластени субјекти во соодветни лаборатории и на 

терен со сертифицирана опрема.  

 Потребните средства по анализа се дадени во табелата. Режимот на мерење, 

зачестеност и локација е наведен во долната табела.  

 По однос на квалитетот на отпадната вода која се пречистува преку таложење, како 

најважен параметар се наведува матноста, кој може визуелно да се констатира. Обврска 

на операторот е навремено да ги чисти примарниот и секундарниот таложник, а талогот, 

кој е инертен, да го да го депонира помешан со јаловината од ископот во просторите за 

рекултивација на деградираните површини. Чистењето на таложниците се врши во време 

кога сепарацијата не работи, т.е. нема продукција на отпадна вода. Чистењето се врши 

штом се исполни просторот за таложење, вообичаено 1/3 од висината на таложникот (1,0 

m) што се проверува со мерење на возводната страна на преливните ѕидови.  

 За чистење се ангажира градежната механизација од копот на сепарацијата  - 

хидраулички багери и камиони-кипери.  

 

Параметар 
Фрекфенција на 

мониторинг и места на 
мерење 

Потребни  
средства 

Метод на 
земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/ 
техника 

Квалитет на 
пречистена 
отпадна вода 

Два пати годишно. 
Влив на одводен канал 

во река Црна. 
3000 ден/анализа според  

IЅО 
стандарди 

 
според  

IЅО 
стандарди 

PМ 10 
Цврсти честички - 
прашина 

Еднаш годишно 
на 4 мерни места 

означени на скицата 
8000 ден/анализа 

Бучава 
Еднаш годишно 

на 4 мерни места 
означени на скицата 

6000 ден/анализа 
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[2]  ЗАПИСНИК БР. 1 ОД ПРЕГОВОРИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, ПОМЕЃУ ОПШТИНА НОВАЦИ И 

ОПЕРАТОРОТ СТЕНТОН  ДОО од 19-02-2014 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 1: Изградба  на прагови за формирање на каскадни таложници за 

отпадна вода пред испуштање во одводен канал (прифатена од 

преговарачкиот тим од Општина Новаци): Истата да се реализира 

според предвидениот рок од Операторот. 

 

Одговор: Одговорот е содржан во одговорот на Забелешка [1] - 4. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 2: Рекултивација (нанесување на слој плодна земја и вегетативна 

покривка) на површините од кои е исцрпен. Тимот за преговори од 

страна на Општина Новаци побара: да се достави фотокопија од 

извештајот од контрола на инсталацијата од страна на надлежен 

орган и План за вегетативна покривка, а активноста да продолжи 

да се реализира континуирано. 

Во согласност со член 66 став (1) од Законот за минерални суровини 
(„СВ на РМ“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) Концесионерот при изведување 
на рударските работи за експолатација на минерални суровини  е 
должен: „да спроведува, на своја сметка, мерки за заштита на 
животната средина и природата и културното наследство, како и 
мерки за рекултивација на земјиштето согласно со закон“. 

Одговор:  

 Одговорот по однос на начинот и годишната динамика на засипување на копот е даден  

во одговорот на Забелешка [1] – 6-2.   

 Во Анекс 9 дадена е фотокопија од Извештајот од технички надзор на овластен 

правен субјект на површинскиот коп за експлоатација на кварцен чакал и песок  во 

кој се потврдува дека операторот врши заполнување на откопаниот простор според 

динамиката предвидена со Главниот рударски проект. 

 По однос на План за вегетативна покривка, како првична мерка е спроведување на 

техничка или рударска рекултивација, под која се подразбира техничка подготовка на 

теренот, односно терасирање на теренот, транспорт, одлагање, планирање и 

распоредување на почва и други активности како подготовка за пошумување или 

затревување (копање на дупки, бразди и слично). Операторот презема мерки во однос на 

рударската рекултивација со насипување и нивелирање на теренот. 

 Техничката рекултивација е многу значајна фаза, а се реализира пред фазата на 

биолошка рекултивација. Од неа зависи каков ќе биде составот на почвата и „новата" 

орографија на теренот, како многу значаен фактор, односно услов за биолошката 

рекултивација. 

 Примарен услов и мотив при изборот на видовите дрвја за рекултивација е да се 

изберат видови кои имаат мали барања за извршување на асимилација, а во исто време 

создаваат богата лисна маса што ја штити почвата од ерозија и како органски отпад 

позитивно влијае врз почвата, развиваат разгранет коренов систем, имаат способност за 

природно размножување, овозможуваат населување и размножување на природната 

вегетација и друго. 
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 Согласно овие критериуми за рекултивнирање на рударскиот коп избран е багремот 

Robina Pseudoacacia како најпогоден, од две главни причини: затоа што поседува многу 

добри карактеристики за намената во јаловиштето и затоа што соодветствува со 

еколошките услови на местото на растењето. Како главен дрвенест вид при 

ревитализацијата на копот ќе ги исполнува следните задачи: 

-  успешно ќе се пресадува со висок процент на прифаќање и како долговечен вид, исто 

така, успешно да ги исполни планираните цели при ревитализацијата на копот; 

-  со силните и разградени корења ќе врши механичко стабилизирање на 

рекултивираната почвена маса од копот. 

 Како вид со широка норма на реакција на почвата, полесно да се прилагодува кон 

неповолните почвени услови во копот. Способноста на неговиот коренов систем за 

азотофиксација оди во прилог кон неговото подобро прилагодување на условите од 

копот, но и да игра поактивна улога во менувањето на хемиските својства на почвата во 

текот на идната педогенеза. Со обилните и раскошни цветови, багремот ќе биде многу 

значаен медоносен вид за околината. Силината од кореновите жили го прави многу 

агресивен, што е од посебно значење за стабилизација на јаловиштето 

 Биолошката рекултивација ќе следи во наредниот период и како почеток предвидено е 

до крајот на март 2014 засадување на багремови садници по источната граница на копот, 

на меѓусебно растојание од 2 m, со што ќе се стабилизира теренот, ќе се заштити од 

ерозија, и ќе се создадат услови за отпочнување на фазно природно и потпомогнато 

затревување на периферните површини од копот кои се веќе рударски рекултивирани.   

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 3: Засадување на зелен појас на просторот кон најблиското 

населено место 

 Жалба на група граѓани од с. Брод кои се жалат на 

вознемирување од бучава и прашина од активноста на сепарација 

Градилово. 

Одговор:  

 Според сателитската снимка приложена во Анекс 7, може да се види дека 

североисточно од копот на сепарацијата Градилово, кој е ограничен на концесиско поле 

од 1 km2, се наоѓа површинскиот коп за јаглен Брод-Гнеотино на операторот РЕК Битола, 

кој е многукратно поголем и е поблизок до село Брод. 

 Ископот во овој Коп е на подлабоки хоризонти, бидејќи се ископуваат наслаги на 

јаглен. Ископот се врши со помош на огромни ротациони багери, додека за ископ на 

раскривката се користат десетици хидраучички багери и стотина камиони кипери, кои 

работат 24 часа во текот на денот. 

 На копот Градилово работат два хидраулички багери во осумчасовна дневна смена. 

 Несомнено дека влијанието по однос на бучава и по однос на аерозагадување со 

фугитивна емисија на прашина во однос на село Брод на сепарацијата Градилово е 

минорно во однос на влијанието од копот Брод-Гнеотино ако се земат следните фактори:  

 оддалеченоста (копот Брод-Гнеотино е на оддалеченост од 1,5 km, а копот 
Градилово на 3 km од с. Брод),  

 работно време (копот Брод-Гнеотино работи 24 часа во текот на денот, а копот 
Градилово 8 часа во денска смена),  

 бројот на ангажирана механизација и обемот на ископ (копот Брод-Гнеотино работи 
со ротациони багери и десетици хидраулички багери и стотина камиони-кипери, 
додека копот Градилово работи со два хидраулички багери и десет камиони-кипери) 
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 Од сателитската снимка на локацијата на сепарацијата дадена подолу може да се 
види дека непосредно од постројката на сепараторот и таложникот на источната страна 
кон с. Брод се наоѓа парцела засадена со високостеблести листопадни дрвја кои се 
природна препрека за емисиите од прашина и бучава.  
 Операторот по источната контура на копот ќе засади 20 багреми од сопствен расадник, 
на меѓисебно растојание од 2 m, кои се погодни за формирање на дополнителен зелен 
појас поради големата репродуктивна способност на баргемовите дрвја и заради нивната 
издржливост во однос на надворешните влијанија во тек на растењето.  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 4 : Вградување на мерач за количеството на испуштена отпадна 
вода во реципиентот 

Одговор:  

 Операторот на десниот шлиц на секундарниот таложник затворен со дрвени талпи ќе 

изработи триаголен преливник со остар раб според скицата дадена на долниот цртеж, кој 

ќе служи како мерен профил на испуштената вода преку таложникот од сепарацијата. 

 Отчитувањето на висината на преливање ќе се врши со одмерување од дното  

 Пресметката е извршена според образец за острорабен триаголен преливник со агол 

од 90º, која е корегиран заради поголема точност на мереното количество според 

образецот на King (Чавлек – Хидраулика, Загреб 1985, стр. 281) : 

Q = 1,343 · H 2,47 

каде: 

Q - преливно количество  

H - висина на преливање  

L - ширина на преливање 

P - висина на преливник над дно на таложник 

 

 Образецот важи за односи H + P > 3 H и  0,05 < H [m] < 0,65, кои во нашиот сучај се 

задоволени. 
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Слика 20. Триаголен острорабен преливник  

Табела на Q - H зависност за триаголен острорабен преливник 

H [cm] Q [l] H [cm] Q [l] H [cm] Q [l] 

0.01 0.02 0.11 5.76 0.21 28.44 

0.02 0.09 0.12 7.14 0.22 31.91 

0.03 0.23 0.13 8.70 0.23 35.61 

0.04 0.47 0.14 10.45 0.24 39.55 

0.05 0.82 0.15 12.39 0.25 43.75 

0.06 1.29 0.16 14.53 0.26 48.20 

0.07 1.89 0.17 16.88 0.27 52.91 

0.08 2.62 0.18 19.44 0.28 57.88 

0.09 3.51 0.19 22.21 0.29 63.12 

0.10 4.55 0.20 25.21 0.30 68.64 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 5 : Склучување на договор со овластено лице за редовно празнење 

на септичката јама (предложена врз основа на исказот на страна 6 

од Дополнувањето на барањето за добивање на дозвола за 

усогласување со оперативен план УП бр. 11-1 од 05.02.2014.) или 

алтернативно поставување на соодветен број на еколошки 

тоалети и склучување на договор со овластено лице на нивно 

редовно празнење (предложена врз основа на исказот на 

управителот на инсталацијата) 

Одговор:  

Одговор е даден во одговор на Забелешка [1] - 3. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 6 :  Набавка на опрема за расчистување на инцидентни истекувања 

на нафта, масла или мазива 

Одговор:  

 Во интерната бензинска станица е поставена цистерната за нафта со максимален 

капацитет од 10 t, во која реално се складира до 2000 литри дизел гориво. Подот во 

објектот е бетонски, со површина од 45,42 m2 (9.12 x 4.98 m) и со влезниот праг, кој е 

висок 20 cm се формира непропусно бетонско корито со волумен од 9000 литри, кој е 

доволен да ја собере целокупната течност од евентуална хаварија на цистерната.  
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 Натамошната постапка е црпење на излиената нафта од бетонското корито од подот 

на интерната бензинска пумпа во подвижна цистерна за гориво со помош на црево и 

шмукачка пумпа за таква намена која е составен дел од подвижната цистерна за гориво.  

ЗГРАДА БР. 1. ИНТЕРНА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 

 
 Маслата и мазивата се чуваат во магацин за времено складирање на отпадни масла и 
масти и искористени гуми чиј под е исто така бетонски и е непропусен. Бидејќи се работи 
за поединечни пакувања на маслата и мастите од 200 l, евентуално инцидентно 
истекување е со незначителен волумен во однос на волуменот што се формира со прагот 
на влезната врата. Собирањето на истечено масло е со помош на рачната пумпа за 
преточување која се користи за црпење на маслото од бурињата. Мазивата се со 
конзистенција која дозволува собирање со лопата, мистрија или шпакла.  

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] – 7. Прибавување на одобрен Елаборат за противпожарна заштита 

 

Одговор:  

 За објектите на Стопанскиот двор за експлоатација и сепарирање на чакал и песок 

„Градилово“ – с. Брод изработени се План за заштита и спасување и кои се одобрени од 

Дирекцијата за заштита и спасување на 27.02.2014. Одобрениот План за заштита и 

спасување е со број 53/1, а одобрениот Правилник за заштита од пожари и експлозии е со 

број 54/1. Заверените насловни страници на Правилникот и Планот се дадени во Анекс 2. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] – 8: Определување, обезбедување и соодветно означување на 

локациите за времено складирање на посебните видови 

отпад 

Одговор:  

 Во рамките на зграда 2 прикажана на Слика 2 од Барањето одделени се простори за 

времено складирање на отпадно железо и отпад од пакување - хартија и картон и 

пластика кои се соодветно означени со табли.  

_______________________________________________________________________ 
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Забелешка [2] – 9: Склучување на договор со овластено лице за постапување со 

отпад од пакување 

Одговор:  

 Во Анекс 8 е приложен Договор за соработка за откуп на железо и метални буриња со 

овластен правен субјект. 

 Количината на отпад од пакување од хартија и картон и од пластика, се во мала 

тежина на годишно ниво за која не постои интерес на откупувачите за договорно 

преземање, така што останува обврска на операторот после собирање на наведените 

количини истите да ги предаде како секундарни суровини во соодветни откупни пунктови. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] – 10: Редовен и вонреден мониторинг на бучава (еднаш годишно) 

 

Одговор:  

 Одговорот е даден во одговор на забелешката [1] – 6-3.  

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 11: Редовен и вонреден мониторинг на квалитетот на отпадната 

вода (два пати годишно, со оглед на лошата состојба на квалитетот 

на отпадните води, Прилог III-1 од Барањето) 

 

Одговор:  

 Одговорот е даден во одговор на забелешката [1] – 6-3.   

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] – 12 и 13: Редовен и вонреден мониторинг на квалитетот на 

амбиентниот воздух (еднаш годишно) 

 

Одговор:  

 Одговорот е даден во одговор на забелешката [1] – 6-3. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 14: Испитување на квалитетот на материјалот од избистрување на 
отпадната вода.  

Одговор:  

 Бидејќи во талогот од таложницата не постојат органски материи, истиот има статус на 

инертен отпад од минерално потекло и како таков може без ограничување да се користи 

како материјал за засипување во ископаниот простор на копот на сепарацијата.  

 Поради гранулометрискиот состав истиот може да се користи при земјени работи и при 

приготвување на бетонски мешавини така што има побарувачка за истиот и се продава. 

Во Анекс 10 приложена е фактура од продажба на милта на еден правен субјект, а на 

увид на Општината се доставуваат повеќе фактури кон различни правни субјекти од 2013 

година.  

_______________________________________________________________________ 
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Забелешка [2] - 15: Редовно тековно одржување на локалните патишта и 

реконструкција на патните правци Брод – Бач – Гермијан – 

Кременица и Брод – Гнеотино – Рибарци (предложено од 

заинтересираната јавност) 

Одговор:  

 Членовите на преговарачкиот тим од страна на Операторот не ја прифатија оваа 

активност, со забелешка дека проблемот се создава со кумулативен ефект од страна на 

нивните возила и возилата од РЕК Битола, како и дека се во постојана комуникација со 

локалното население. 

 При тоа уделот во експлоатацијата на посочените патни правци на операторот на 

сепарацијата е несразмерниот помал во однос на РЕК Битола како оператор на 

отворениот коп за јаглен Брод-Гнеотино, ако се земе бројноста на механизацијата и 

фреквенцијата на нејзино користење.  

 Операторот како општествено одговорно претпријатие врши тековно пополнување и 

рамнење на оштетувањата на патните правци на деловите каде коловозот не е 

асфатиран со тампон од сопствено производство, на свој трошок.   

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 16: Прскање со водени завеси во сите фази на технолошкиот процес 

 

Одговор:  

 По однос на изворот на фугитивна емисија од прашина одговор е даден во одговор на 

Забелешка [2] – 3. Преговарачкиот тим од страна на операторот изјави дека на просторот 

кон најблиското село Брод има емисија на суспендирани честички, но дека истите во 

минимален процент потекнуваат од сепарацијата „Градилово“, а поголемиот дел од Копот 

Брод – Гнеотино на операторот РЕК Битола. 

 Операторот располага со три автоцистерни за вода и врши прскање во рамките на 

опфатот на копот и сепарацијата Градилово секогаш кога тоа го налагаат потребите. 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [2] - 17: Адекватно снабдување со санитарна вода и нејзино одведување 

 

Одговор:  

 На локацијата на сепарацијата постојат бунари за технолошка вода која се користи во 

процесот на сепарирање на материјалот од копот која ги задоволува потребите според 

квалитет и квантитет.  

 Санитарна вода во објектите на сепарацијата не постои, а за потребите на работната 

сила како вода за пиење се користи флаширана вода. За потреби за миење и 

освежување на работниците постои цистерна за вода со волумен од 1 m3, која се полни 

по потреба од автоцистерна која водата ја носи од бетонската база на фирмата 

СТЕНТОН ГРАДБА која со санитарната вода се снабдува од водоводниот систем на град 

Битола. Незначителните количини на оваа искористена вода површински се одведуваат 

до таложникот на сепарацијата.  

 Трајно решавање на снабдување со санитарна вода ќе се изврши со поврзување на 

планираниот водоводен систем за селата Брод, Живојно и Добровени кои ќе се 

снабдуваат од бунар бр. 1 од рудничкиот коп Брод – Гнеотино. Во таа фаза, заедно со 

очекуваниот пораст на потрошувачката на вода за санитарни потреби ќе се направи со 

ставање во функција на постоечката септичка јама на локацијата.   

_______________________________________________________________________ 
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[3]  ЗАПИСНИК БР. 2 ОД ПРЕГОВОРИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, ПОМЕЃУ ОПШТИНА НОВАЦИ И 

ОПЕРАТОРОТ СТЕНТОН ДОО од 26-02-2014 

_______________________________________________________________________ 

 

Забелешка [3] – 1.   На страна 7 од Барањето наведено е дека „Финиот талог се 
депонира на посебна депонија и наоѓа примена како суровина во 
производството на глинени блокови во градежништвото или се 
користи за пополнување на просторот од кој е исцрпен слојот чакал.“ 
што е во колизија со наводот од страна 8 од Барањето „Местата од 
каде се вршат ископите на материјал по звршување на ископот, 
односно по исцрпување на материјалот погоден за сепарирање, се 
насипуваат со плодна земја и со тоа се подобрува квалитетот на 
земјиштето, како и со податокот дека „плодната земја“ е всушност 
остаток од ископаниот материјал од „земјиштето кое претходно не 
можело да се користи како земјоделско земјиште, туку било 
необработливо земјиште.“ (страна 8 од Барањето); 

Одговор:  
 Милта од таложниците после црпењето од таложникот се депонира во непосредна 
близина на таложникот  каде се врши исцедување на водата после што во зависност од 
потребите  истата се продава или како инертен отпад се депонира за пополнување на 
ископаниот материјал во копот на сепарацијата. На годишно ниво според динамиката на 
работа на сепарацијата дадена во Главниот рударски проект се очекува создавање на 
720 m3 мил, што е помалку од 5% во однос на количеството од 15000 m3 на падински 
материјал и јаловина која се користи за пополнување на просторот од кој е исцрпен 
слојот чакал. 
 Фактура за продажба на милта е дадена во Анекс 10, а на увид се доставуваат повеќе 
фактури од 2013 година.  
  По однос на терминот „се насипува со плодна земја“ преземен од Главниот рударскиот 
проект, се мисли на насипување со падинскиот материјал од покривката врз слојот песок 
и чакал, за кој во проектот е непрецизно кажано дека е необработливо, туку дека било 
необработувано, односно екстензивно се користело. 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 2.  На страна 32 од Барањето во табелата со краток опис на техниките 

за намалување/спречување на влијанијата врз околината наведено е 
„Инсталирање на покривки на подвижните ленти.“ – навод кој треба 
да се вгради во другите соодветни делови од барањето или 
оперативниот план. 

Одговор:  

 Имајќи ги во предвид кратките должини на транспортните ленти, мерката 
„Инсталирање на покривки на подвижните ленти“ повеќе е наведена како добра практика, 
а не како обврска за операторот.  

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 3.  Доставување на Договор за изнајмување, транспорт, поставување и 

сервисирање на мобилни тоалети со овластено лице; 
 
Одговор:  
 Одговор е даден во одговор на Забелешка [1] – 3. 
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_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 4. Прецизирање на позицијата „септичка јама“;  
 
Одговор:  
 Одговор е даден во одговор на Забелешка [1] – 3. 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 5.  Прецизирање кои мерки се преземени (или треба да се преземат) за 

заштита на подземните води од инцидентно истекување на нафта од 
резервоарот на интерната бензинска станица, но и инцидентно 
истекување на масти и мазива; 

 
Одговор:  
 Одговор е даден во одговор на Забелешка [2] – 6. 
 Подовите во интерната бензинска станица и во магацинот за времено чување на масла 
и мазива се бетонски и непропусни и со помош на прагови овозможуваат доволен 
волумен за при евентуална хаварија да ја прифати целата истечена течност и да ја 
задржи без продирање во почвата односно во подземните води. 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 6. Доставување на договор со овластено лице за постапување со 

посебни видови на отпад; 
 
Одговор:  
 Во Анекс 9 даден е Договор за откуп на секундарни суровини – отпадно железо и 
метални буриња. Отпад од пакување од пластика и од хартија и картон како минорни 
количини поради видот на активноста и набавките на суровини и репроматеријали, не се 
покриваат со потпишан договор и за истите операторот после собирање на доволно 
количество за економски оправдан транспорт, ќе ги предаде на откупен пункт на 
регистриран правен субјект за откуп на секундарни суровини. 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 7. Доставување на фотокопија од извештајот од контрола на 

инсталацијата од страна на надлежен орган и План за 
вегетативна покривка, а активноста да продолжи да се 
реализира континуирано;  

  
Одговор:  
 Во Анекс 9 приложено е Известување од надзор на површинскиот коп за експлоатација 
на кварцен чакал и песок од локалитетот „Градилово“ с. Брод од Рударскиот Институт  
„Рудинг“ во својство на технички надзор на површинскиот коп „Градилово“.  
 Во однос на План за вегетативна покривка одговорот е даден во одговорот на 
Забелешка [2] - 2. 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 8.  Допрецизирање по однос на активноста наведена во „Добри 

еколошки практики, за фугитивни емисии“ (страна 30 од Барањето) 
„асфалтирање на прометните места во делокругот на комлексот“ 
и „повремено миење на површините за отстранување на насобраната 
прашина“.  
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Одговор:  
 Се заменува активноста наведена во „Добри еколошки практики, за фугитивни емисии“ 
(страна 30 од Барањето) „асфалтирање на прометните места во делокругот на комлексот“ 
со активност „тампонирање на прометните места“. „Повремено миење на површините за 
отстранување на насобраната прашина“ значи дека ангажирањето на сопствените авто-
цистерни на операторот за миење се врши според актуелната потреба која зависи од 
атмосферските врнежи и од обемот на ангажирана градежна и транспортна механизација 
во рамките на копот и сепарацијата. Во практика тоа значи најмалку еднаш месечно.  

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 9.  Дополнување на табелата 2.3.2. Отпад складиран на локацијата на 

сепарација „Градилово“ 
 
Одговор:  
 Дополнета и корегирана Табела 2.3.2 - Отпад складиран на локацијата на сепарација 
„Градилово“ е дадена во Анекс 14.  

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 10. Допрецизирање во врска со активноста засадување на зелен појас 
 
Одговор:  
 Одговор е даден во одговор на Забелешка [2] - 3. 
 

_______________________________________________________________________ 

 
Забелешка [3] – 11. Во врска со испитување на квалитетот на материјалот од 

избистрување на отпадната вода (која членовите на 
преговарачкиот тим од страна на Операторот не ја прифатија, со 
забелешка дека истиот се продава), доставување на доказ 
(фактури); 

 

Одговор: Одговор е даден во одговор на Забелешка [2] - 14. 

_______________________________________________________________________ 
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Анекс 1. Дозвола за користење на вода за технолошки потреби на СТЕНТОН ДОО 
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Анекс 2. Извадок од План за заштита и спасување за интерна бензинска станица 

  

ЗГРАДА БР. 1. ИНТЕРНА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

ЛЕГЕНДА  

на користени ознаки во плановите за евакуација и спасување  

 

Ознака Опис 

S-9 Рачен преносен ПП апарат со сув прав S-9 

S-50 
Превозен ПП апарат со сув прав S-50 

 
Сандак со песок од 0,3 m3 со противпожарен прибор  

(копач, лопата и кофа) 

 Патишта и правци  за евакуација 

 

Зборно место за евакуираните 

 

З 

З 

S-9 

S-50 
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Слика 1. Објектот на интерна бензинска пумпа е оддалечен од соседните објекти на 

безбедно растојание 

 

Слика 2. Објектот на интерна бензинска пумпа е соодветно обезбеден со знаци за 
предупредување и противпожарна опрема 
 

 
 
Слика 3. Вентилациски отвори на објектот на интерна бензинска пумпа  



24 

 

Насловна страница од Правилникот за заштита од пожари и експлозии 
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Насловна страница од Планот за заштита и спасување 
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Анекс 3.  Договор за изнајмување, транспорт, поставување и сервисирање на 

мобилни тоалети со овластено лице  
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Анекс 4. Основа и пресек на таложник 

 

A

A

OSNOVA

PRIMAREN TALO@NIK
DOVODEN KANAL

SEKUNDAREN TALO@NIK

ODVODEN KANAL

PRELIVEN YID

PRESEK A - A
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Слика 4. Изглед на преливен ѕид од таложник (во шлицовите на отворите се поставуваат 

дрвени талпи со кои може да се регулира нивото на вода) 

 

 

 

Слика 5. Приказ на двата преливни ѕидови од примарен и секундарен таложник 
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Анекс 5. Магацин за времено складирање на отпадни масла и масти 

 

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ  

ЗГРАДА БР. 3. МЕХАНИЧАРСКА РАБОТИЛНИЦА И МАГАЦИН ЗА МАСЛА 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА  

на користени ознаки во плановите за евакуација и спасување  

Ознака Опис 

S-9 Рачен преносен ПП апарат со сув прав S-9 

 Патишта и правци  за евакуација 

 

Зборно место за евакуираните 

 
 
Зграда 3. Механичарска работилница и магацин за масла  
 

материјал 
G K G·K A P=(G·K)/A 

(kg) (MJ/kg) (MJ) (m2) (MJ/m2) 

Дрвена кровна конструкција 1000 16.0 56000.0 174.07 321.7 

Камионски гуми 1000 26.4 26400.0 174.07 151.7 

Погонско масло 1500 40.0 60000.0 174.07 344.7 

Масти за подмачкување 200 42.0 8400.0 174.07 48.3 

Кабeлска заштита (пластика, гума) 50 15.0 750.0 174.07 4.3 

 Специфично пожарно оптоварување    ниско 870.6 

 
За ниско пожарно оптоварување и површина од 151 - 200 m2, усвоени 2 ПП апарати S-9. 

З 

З 

S-9 S-9 
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Слика 6. Магацин за времено складирање на отпадни масла и масти – западна фасада 

 

 

 

Слика 7. Магацин за времено складирање на отпадни масла и масти и искористени гуми 
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Анекс 6. Рекултивација на површини 

 

 

Слика 8. Рекултивирани површини на копот со насипување на ископана јаловина и 

нејзино набивање и рамнење 

 

 

 

 

Слика 9. Рекултивирани површини на копот со насипување на ископана јаловина и 

нејзино набивање и рамнење 
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Анекс 7. Сателитска снимка на местоположбата и големината на копот на сепарација Градилово и копот Брод-Гнеотино на РЕК 
Битола како и нивната оддалеченост во однос на населеното место Брод 
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Анекс 8. Договор за соработка – откуп на секундарни суровини (железо, челични 
буриња и сл.)  
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Анекс 9. Известување од надзор на површинскиот коп за експлоатација на кварцен 
чакал и песок од локалитетот „Градилово“ с. Брод 
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Анекс 10. Фактура за продажба на тиња – мил од таложница 
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Анекс 14. Дополнување и корекција на Табела 2.3.2 од Барањето 

 

Табела 2.3.2.  Отпад складиран на локацијата на сепарација „Градилово“ 

Опис на отпадот Место на 

складирање на 

самата локација 

Начин на складирање 

Вода - После таложење на милта, преку 

одводен канал се испушта во река Црна 

Воден мил - талог од 

таложници 

Времено се одлага 

до таложникот 

Милта се таложи во таложник. Времено 

се одлага до таложникот, а потоа се 

враќа во копот на сепарацијата за 

пополнување на дупките од ископот, a 

дел се продава. 

Моторно масло, 

синтетичко и 

минерално 

Времено 

складирање во 

магацин за масла и 

мазива – објект бр. 

3 во Стопанскиот 

двор 

Се собира во буриња и се складира во 

магацин до преземање од овластен 

Собирач на отпадни масла. (според 

договори дадени во прилог) 

Хидраулично масло Времено 

складирање во 

магацин за масла и 

мазива – објект бр. 

3 во Стопанскиот 

двор 

Се собира во буриња и се складира во 

магацин до преземање од овластен 

Собирач на отпадни масла. (според 

договори дадени во прилог) 

Измешан комунален 

отпад 

Се чува на 

отворено во 

контејнер до објект 

бр. 3 во 

Стопанскиот двор 

Се собира во контејнери. ЈКП го 

презема и го депонира на депонија. 

Стари отпадни 

автомобилски гуми 

Времено 

складирање во 

магацин за масла и 

мазива – објект бр. 

3 во Стопанскиот 

двор 

Собирање на привремена депонија и 

предавање на овластен собирач. 

Отпадно железо Времено се чува во 

објект бр. 2 во 

Стопанскиот двор 

Предавање на откупен пункт на 

регистриран правен субјект за откуп на 

секундарна суровина 

Отпад од пакување 

од хартија и картон 

Времено се чува во 

објект бр. 2 во 

Стопанскиот двор 

Предавање на откупен пункт на 

регистриран правен субјект за откуп на 

секундарна суровина 

Отпад од пакување 

од пластика 

Времено се чува во 

објект бр. 2 во 

Стопанскиот двор 

Предавање на откупен пункт на 

регистриран правен субјект за откуп на 

секундарна суровина 

 


