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Прилог 1 - Местоположба на проект 
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Прилог 2 -  Поставеност на локација 
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Прилог 3 - Пресек на објект (преработувачки комплекс) 
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Прилог 4 - Технолошка шема 
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Прилог 5 - График на натрупување на оксидно одлагалиште по години 
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Прилог 6 - Хидрографска карта на поширока локација 
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Прилог 7 - Карта на мерни места за земање примероци од површински води 
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Прилог 8 - Карта на предлог мониторинг места (согласно мониторинг планот од основен проект) 
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Прилог 9 - Генерални насоки за постапување со опасен отпад 
 
(Согласно одредбите од Законот за управување со отпад за ваков вид отпад и 
Правилникот за поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на 
пакување и означување на опасниот отпад) 
 

I. Општи одредби 
 
При постапувањето со опасниот отпад треба да се преземат сите неопходно мерки за да 
се спречат или кога тоа не е можно да се ограничат во најголема мера влијанијата врз 
животната средина, загадувањето на воздухот, подземните и површински води, почвата, 
ризиците по здравјето на луѓето коишто произлегуваат при постапувањето со опасниот 
отпад. 
 
При постоење на технички можности создавачот, односно поседувачот при собирањето 
на опасниот отпад треба да преземе мерки за намалување на степенот на опасност на 
отпадот, намалување на обемот на отпадот и негово подготвување за безбеден 
транспорт. 
 
Собирањето и складирањето на опасниот отпад треба да се врши само ако тој е 
соодветно пакуван и означен согласно одредбите подолу дадени и доколку правните и 
физичките лица поседуваат дозвола согласно прописите за управување со отпадот. 
 
Третман и/или преработка или отстранување на опасен отпад се врши во инсталции и 
објекти кои ги исполнуваат соодветните барања. 
 
Транспорт на опасен отпад се врши само ако отпадот е соодветно пакуван и означен 
согласно прописите за управување со отпад, прописите за превоз на опасни материи и 
ратификуваните меѓународни договори. 
 

II. Поблиски услови за постапување со опасен отпад 
 

Собирање на опасен отпад се врши заради негова складирање, преработка и/или 
отстранување. 
 
Собирање на опасен отпад се врши на местото на неговото создавање, во пакување кое е 
соодветно за неговите карактеристики и на начин со кој се оневозможува негово 
растурање, излевање и протекување. 
 
Правните и физичките лица за собирање и транспортирање на опасен отпад треба да 
поседуваат дозвола согласно член 66 од Законот за управување со отпад и да обезбедат 
шема за собирање и транспортирање на опасниот отпад. 
 
За собирањето на опасен отпад треба да се има склучен договор во смисла на член 65 од 
Законот за управување со отпад. 
 
Опасниот отпад треба да се собира со опрема која треба да е соодветна и добро 
одржувана за да се спречи растурање, излевање или протекување на опасниот отпад. 
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Доколку опасниот отпад не се собира на местото на неговото создавање, истиот треба да 
се собира на точно определени собирни локации согласно Програмата за управување со 
отпад од член 21 од Законот за управување со отпад. 
 
Собирните локации од став 7 на овој член се места за времено складирање на опасниот 
отпад пред неговиот третман, преработка и/или отстранување. 
 
Условите кои треба да ги исполнуваат локациите на кои се складира отпадот треба да се 
во согласност со прописите за управување со отпад, како и да имаат: 
- посебен простор за прием и предавање на опасниот отпад; 
- посебен пристап за возилата и механизацијата со кои се врши товар, растовар и 

транспорт на опасниот отпад; 
- апарат за мерење на тежината на количината на опасниот отпад и 
- место каде се земаат примероци за лабораториска анализа без можност за 

излевање или растурање на опасниот отпад. 
 
Просторот од став 9 алинеа 1 на овој член треба да биде јасно обележан и оделен од 
другите објекти со ограничен пристап за неовластени лица. 
 
Опасниот отпад треба да биде придружен со соодветна придружна документација. 
 
Во случаите кога се врши собирање на повеќе од едно пакување на опасен отпад, како и 
кога се врши собирање на опасен отпад од различни локации кои се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија за сите пакувања кои треба да бидат доставени на 
една локација треба да бидат доставени и копии од комплетираната и потпишана 
документација до собирачот или правното или физичко лице кое го прима опасниот 
отпад. 
 
Во случај на недоставување на потребната придружна документација за транспорт, 
опасниот отпадот треба да се врати до создавачот, односно поседувачот на опасниот 
отпад. 
 
Селектирањето на опасниот отпад, треба да врши на местата каде се создава согласно 
условите утврдени во членовите 58 и 59 од Законот за управување со отпад. 
 
Складирањето на опасниот отпад се врши согласно прописите за управување со отпад. 
 
Доколку опасниот отпад е наменет за увоз, извоз, третман, преработка и отстранување, 
на истиот се врши испитување на неговите карактеристики. 
 
Испитувањето на карактеристиките на опасниот отпад согласно член 62 од Законот за 
управување со отпад се врши од страна на овластено правно лице кое за извршеното 
испитување составува извештај за испитување на карактеристиките на отпадот. 
 
Извештајот од став 2 на овој член содржи податоци за: 
- создавачот односно поседувачот на отпад и тоа: име/ назив на создавачот, односно 

поседувачот, адреса или седиште, телефон, факс, и лице за контакт, регистрациски 
број и 

- шифра на дејност; 
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- видот на отпадот и тоа: име на отпадот, класификациона шифра на отпадот од 
Листата на видови на отпад, опис на отпадот; 

- намената на отпадот (дали е за времено складирање, третман, преработка, 
отстранување, увоз, извоз, и транзит); 

- потеклото на отпадот со опис на местото и/или процесот на создавање; 
- својствата на отпадот како што се физичка состојба на отпадот на 293°К, боја, 

мирис, реактивност, растворливост во вода, растворливост во други растворувачи, 
гасни емисии во резултат на дејството на киселини и бази; 

- потребните безбедноси мерки при постапување со отпадот како што се технички и 
лични заштитни средства, заштита од пожари и експлозии; 

- физичките карактеристики на отпадот; 
- загаденоста со опасни супстанци на отпадот и елуатот, односно исцедок добиен во 

лабораториски услови и тоа податоци за општи параметри, неоргански опасни 
супстанции, органски опасни супстанции; 

- потребата од предходен третман и вид на неопходен третман, преработка, начин на 
отстранување, вид на депонии каде може да се депонира, гори или согорува и 

- видови на отпад со кои опасниот отпад не треба да дојде во контакт при 
понатамошно постапување со него. 

 
Создавачот односно поседувачот податоците кои се користени за изготвување на 
извештајот ги чува најмалку 5 години или оргиналната документација на производителот 
за хемикалиите кои можи да ги содржи отпадот. 
 
Земањето на примероци од отпадот се врши според национални, европски и мегународни 
стандарди и нормативи. 
 
Доколку не е можно да се изработи репрезентативен примерок заради нехомогеноста на 
опасниот отпадот, испитувањето на карактеристиките на опасниот отпадот се заснова врз 
теоретски податоци и емпириски вредности, поткрепени со научни докази. 
 
Во извештајот се вклучуваат и други параметри, доколку тие се од значење за 
операциите за кои отпадот е конкретно наменет. 
 
При изработка на извештајот од ставот 3 на овој член доколку постојат докази дека 
опасниот отпад се состои од остатоци од хемикалии или неупотребени хемикалии и нивни 
оригинални пакувања загадени со хемикалии за кои постои оригинална документација од 
производителот со која се идентифицираат својствата на хемикалиите од оригиналната 
документација на производителот и истите треба да се наведат во извештајот. 
 
Создавачот на опасниот отпад и правните и физичките лица кои постапуваат со опасниот 
отпад пред вршење на дејствијата за понатамошно постапување го класифицираат 
опасниот отпад врз основа на неговите својства и присуството на опасни супстанции 
содржани во него. 
 
Својствата поради кои отпадот се карактеризира како опасен отпад се дадени во Прилог 
бр. 1. 
 
Супстанциите присутни во отпадот заради чие присуство отпадот ги добива својствата на 
опасен отпад се дадени во Прилог бр. 2. 
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Отпадот во Листата на видови на отпад кој е идентификуван како опасен со специфично 
или општо упатување на содржината на опасни супстанции е опасен отпад само доколку 
масениот удел на опасните супстанции е таков што отпадот покажува едно или повеќе 
својства дадени во Прилог бр. 1. 
 

III. Начин на пакување и означување на опасен отпад 
 

Пакување на опасниот отпад се врши на начин утврден со Законот за превоз на опасни 
материи и ратификуваните меѓународните конвенции со кои се регулира превозот на 
опасни материи преку железнички, патен, морски, воздушен сообраќај и внатрешна 
пловидба. 
 
Пакувањето на опасниот отпад и неговото означување треба да биде видливо и јасно. 
 
Пакување кое содржи опасен отпад треба да биде означено со етикета која ги содржи 
следните податоци: 
- класификационата шифра од Листата на видови на отпади; 
- описот на отпадот соодветен на класификационата шифра од Листата на видови на 

отпади; 
- предупредувањето: ОПАСЕН ОТПАД на македонски и англиски јазик; 
- податоци за поседувачот кој го пакувал отпадот: назив, седиште, телефон/факс; 
- знаци на опасност 
- азбучни симболи за својствата 
- ознаки на ризиците – R изрази 
- ознаки на мерките за безбедност – S изрази 
- физичка состојба на опасниот отпадот и 
- количината содржана во пакувањето, а ако се работи за групно пакување, 

количините во секое поединечно пакување. 
 
Знаците на опасност од став 3, алинеа 5 на овој член се состојат од графички симбол и 
индикатор на опасност (текст под симболот) кој е напишан на македонски и англиски 
јазик. 
 
Азбучниот симбол е во согласност со знакот за опасност и истиот стои над знакот за 
опасност но не е негов составен дел. 
 
Знаците на опасност и азбучните симболи за својствата според кои отпадот се 
карактеризира како опасен се дадени во Прилог бр. 3, ознаки на ризиците – R изрази се 
дадени во Прилог бр.4 и ознаките на мерките за безбедност – S изрази се дадени во 
Прилог бр. 5. 
 
При означување на опасниот отпад во зависност од својствата дадени во Прилог бр. 1 кои 
припаѓаат на иста категорија на опасност, се користи само еден знак и симбол на 
опасност, а тоа е знакот и симболот за својството со највисокиот степен на опасност. 
 
Знаците и симболите за опасност кои го изразуваат највисокиот степен на опасност се 
избираат од редоследот кој укажува на смалување на интензитетот на опасноста и тоа за 
категорија на: 
- опасност од експлозии и пожари: Експлозивен (Е), Високо запалив/запалив (F), 

Оксидирачки (О) и 
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- опасност по човековото здравје: Токсичен (Т), Корозивен (C), Штетен (Xn), 
Надразнувачки (Xi). 

 
За отпад кој содржи канцерогени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот и 
азбучниот симбол за токсичен отпад. 
 
За отпад кој содржи канцерогени супстанци од категорија 3, се користи знакот и азбучниот 
симбол за штетен отпад. 
 
За отпад кој содржи тератогени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот и 
азбучниот симбол за токсичен отпад. 
 
За отпад кој содржи тератогени супстанци од категорија 3, се користи знакот и азбучниот 
симбол за штетен отпад. 
 
За отпад кој содржи мутагени супстанци од категориите 1 и 2, се користи знакот и 
азбучниот симбол за токсичен отпад. 
 
За отпад кој содржи мутагени супстанци од категорија 3, се користи знакот и азбучниот 
симбол за штетен отпад. 
 
Видот и бројот на ознаките за ризици и ознаките за мерките за безбедност е одреден со 
потребата да се дадат сите неопходни информации. Потребните информации се 
изразуваат со минимум број на ознаки. 
 
Комбинираните ознаки за ризици се една ознака. 
 
Комбинираните ознаки за безбедност се една ознака. 
 
Ако има потреба да се наведе ознаката R50 заедно со ознаките R51/53, R52/53 или само 
со R53 се користи комбинираната ознака R50/53. 
 
Означувањето на пакувањето со опасен отпад се врши со етикета во форма и содржина 
дадена во Прилог бр. 6. 
 
Секој графички симбол на опасност зафаќа најмалку една десетина (1/10) од површината 
на етикетата и истиот не може да е помал од 1 sm2. 
 
Знаците за опасност се поставуваат еден до друг. 
 
Бојата и приказот на ознаката треба да бидат такви за да знакот за опасност и неговата 
позадина да бидат лесно видливи. 
 
Текстот треба да е е впечатлив, лесен за читање и отпечатен со букви кои не можат да се 
избришат. 
 
Етикетата од став 1 на овој член се фиксира на пакувањето или пак нејзината содржина 
се отпечатува на пакувањето така што текстот може да се чита хоризонтално кога 
пакувањето е во неговата нормална положба. 
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Етикетата од став 1 на овој член треба да се залепи на пакувањето со целата своја 
површина на начин кој го обезбедува нејзино присуство се додека спакуваниот отпад 
наполно не се отстрани од пакувањето. 
 
На секоја страна од пакувањето се поставува најмалку една етикета. 
 
Означувањето на опасниот отпад за групно пакување се врши во согласност со 
одредбите на правилникот со опасен отпад, доколку: 
- внатрешните поединечни пакувања содржани во надворешно пакување се означени 

во согласност правилник, а надворешното пакување како минимум е означено во 
согласност со Законот за превоз на опасни материи, 

- поединечното пакување е означено согласно Законот за превоз на опасни материи и 
одредбите правилникoт, а надворешното пакување како минимум е означено во 
согласност со Законот за превоз на опасни материи. 
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Прилог 10 - Биолошка разновидност во подрачјето на проектот 
 

1 Флора 
 
Просторот на пошироката локација на постројката – Штип - Радовиш е доста хомоген по 
однос на биомската застапеност. Имено, на целата површина на овој простор се наоѓаат 
само два биома, и тоа биомот на медитерански полупустини (МПП), и биомот на 
субмедитеранско-балкански шуми (СБШ), кои меѓусебно се преплетуваат. 
 

Биом на медитерански полупустини 
 
Во биомот на медитерански полупустини се среќаваат следниве видови на 
карактеристични флорни елементи: Carduus humulosus, Acanthus aculeatus, Eryngium 
campestre, Carthamus lanatus, Eryngium palmatum, два медитерански видови на вилина 
коса Stipa tirsa и Stipa mediterranea, бодликава роза - Rosa spinosissima и повеќе главно 
бодликави растенија: Stachys recta, Galium purpureum, Achilae clypeata и Triticum vilosum 
(дива пченица). 
 

Биом на суб-медитерански шуми 
 
Овој биом во подрачјето на локацијата на проектот е главно претставен со шумички од 
даб благун (Quercus pubescens) или заедници на благун и габер (Carpinus orientalis).  
Карактеристични растенија се следните: Quercus pubescens, Quercus conferta, Carpinus 
orientalis, Ostrya carpinifolia, Corilus collurna, Crataegus orientalis, Cotinus coggygria, Syringa 
vulgaris, Pinus nigra. Побројни во споредба со други биотопи се следниве видови на 
растенија: Ruscus aculetus, Cornus mas, Juniperus communis, Fraxinus ornus, Crategus 
monogyna, Prunus spinosa. 
 

2 Фауна 
 

Биом на медитерански полупустини 
 

Херпетофауна 
 

Карактеристични видови за овој биом се: Testudo graeca (медитеранска желка); Lacerta 
ercharii (македонска гуштерица); Elaphe quatorlineata (ждрепка), и Vipera ammodytes 
(поскок). Покрај карактеристичните видови во овој биом можат да се сретнат и следниве 
видови: Lacerta taurica, Lacerta trilineata, Testudo hermani, Coluber caspius, Coluber 
najadum, Telescopus falax и Natrix tessellata. 
 

Птици 
 

Карактеристични за овој биом: Emberiza caesia, Pastor rosaeus (розев сколовранец), 
Melanocorypha calandra (голема чучурлига), Burhnius oedicnemus (чурулин), Otis tetrax 
(мала дропља). Последниот вид повеќе децении наназад не е регистриран во Македонија, 
односно во овој регион.  

 
Цицачи 
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Карактеристични цицачи: Vormela peregusna (шарен твор), Cricetus migratorius - крчок; 
азиска (социјална) волухарица (Microtus guenthneri) и други. Покрај овие карактеристични 
видови, според локалното население, на просторот се среќава и лисицата (Canis vulpes), 
волкот (Canis lupus), куната (Martes sp.), јазовецот (Meles meles), дивата свиња (Sus 
scrofa) и дивиот зајак (Lepus capensis), односно видови кои навлегуваат од соседните 
биоми во потрага за храна.  

 
Биом на суб-медитерански шуми 

 
Херпетофауна 

 

Карактеристични видови се: Testudo hermani, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibeli. Покрај 
овие карактеристични видови, можат да се сретнат и следниве видови на водоземци и 
влечуги: Bufo viridis, Telescopus falax, Lacerta taurica, Natrix tessellata, Lacerta viridis, Elaphe 
longissima, Testudo graeca, Elaphe situla, Coluber caspius, Eryx jaculus, Coluber najadum и 
Elaphe quatorlineata. 
 

Птици 
 

Карактеристични видови се: Parus lugubris, Dendrocopos syriacus, Muscicapa semitorquata, 
Streptopelia decaocto и Accipiter brevipes. 
 

Цицачи 
 

Карактеристични видови за овој биом се: Dryomis nitedula, Apodemus flavicollis, Glis glis, 
Erinaceus concolor. Покрај нив можат да се сретнат и следниве видови: Meles meles 
(јазовец), Apodemus flavicollis (жолтогрлен шумски глушец), Martes foina (куна белка), 
Canis lupus, Felis sylvestris.  
 

 
 
 


