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До 

Министерство за животна средина и просторно планирање 

Управа за животна средина 

ул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје 

 

Предмет: Доставување на Известување на намера за изведување на проект: 

Површинска експлоатација на травертин и оникс од лежиштето „Гулабова 

Пештера“, с.Бешиште, Прилеп 

 

Почитувани, 

Во прилог на дописот ви доставуваме Известување за намера за изведување на 

проект: Површинска експлоатација на травертин и оникс од лежиштето „Гулабова 

Пештера“, с.Бешиште, Прилеп 

 

Со почит, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител: 

АРИНИ ФЕШН Василопулос Георгиос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп  
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1. Име на проектот: Површинска експлоатација на травертин и оникс од 

лежиштето „Гулабова Пештера“, с.Бешиште, Прилеп 

2. Информации за инвеститорот 

 Инвеститор: АРИНИ ФЕШН Василопулос Георгиос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп 

 Адреса: Крушевски Пат бб, Прилеп  

 Телефон/Факс: +389 48 418 757/+389 48 418 797 

 Име на назначеното лице за контакт: Дејан Петровски 

3. Карактеристики на Проектот 

 Категорија на предложениот проект 

Согласно Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на 

кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз 

животната средина („Сл. весник на РМ“ бр.74/05, 109/09 и 164/12), проектот спаѓа во 

Прилог I Проекти за кои задолжително се врши оцена на вијанијата врз животната 

средина, точка 16. Каменоломи и површински копови, каде што површината на 

локацијата надминува 25 хектари или јамска екслпоатација или екстракција каде 

што експлоатационото поле надминува 150 хектари.  

 Општи податоци за проектот 

На локалитетот „Гулабова Пештера“ се планира да се врши експлоатација на 

минерална суровина-травертин и оникс во наредните 27 години. Фирмата АРИНИ 

ФЕШН Василопулос Георгиос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, за локалитетот „Гулабова 

Пештера“, с.Бешиште бара да добие дозвола за концесија за експлоатација на 

минералната суровина (договор со Министерство за економија бр. 24-2374/2, 

13.12.2012 година. Со цел да се добие дозвола за експлоатација на минерални 

суровини, согласно член 42 од Законот за минерални суровини („Сл. весник на РМ“ бр. 

24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), еден од условите е да се изврши  

оцена на влијанијата врз животната средина, односно да се достави решение за 

одобрување на студијата за оцена на влијанието врз животната средина или решение 

за одобрување на елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина.  

Површината на концесионото поле изнесува 0,65 km2 (65 ha), додека површината на 

експлоатационото поле од 0,52 km2, oдносно 52 ha (Според главниот рударски проект), 

затоа се препорачува да се изработи Студија за оцена на влијанијата врз 

животната средина.   

Основните конструктивни елементи на транспортните (пристапни) патишта од секоја 

етажа до одлагалиштата, до плацовите за комерцијални блокови кои се во функција 

од карактеристиките на теренот и техничките перформанси на транспортната 

механизација ќе бидат тампонирани и ќе изнесуваат: 

 ширина: š = 6 m 

 максимален успон: i ≤ 10% 

 минимален радиус на кривините: Rmin = 12m. 
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Инфраструктурните објекти и плацот за паркирање на механизацијата на 

површинскиот коп „Гулабова Пештера“ ќе бидат сместени во рамките на 

експлоатационото поле и ќе се наоѓаат во непосредна близина на откопните полиња. 

За инфраструктурните објекти ќе биде изградено плато на кота сса 760 со вкупна 

површина од 3.415 m2.  

На платото за инфраструктурните објекти се предвидени монтажни објекти, 

контејнери, паркинг простор за лесни возила, паркинг простор за механизацијата, 

канал за поправки на механизацијата со цистерна за собирање на водата при перење 

на механизацијата, како и маслото и горивото кое истекува при поправките, магацин за 

масла и мазива, како и цистерана за гориво со заштитен базен и резервна цистерна за 

собирање на горивото во случај на хаварија, како и поставување на мобилни еколошки 

тоалети.     

Во предложениот Елаборат за заштита на животната средина, предмет на 

разгледување ќе бидат активностите од изградбата на рудничко-индустрискиот круг и 

експлоатационите активности (ископ, утовар и транспорт). 

Теренот на наоѓалиштето на травертин и оникс е дел од неогеното плато опкружено со 

изразени ридскопланински форми, од кои најизразени се Св. Пантелеј (1.344 m), 

Перун (1.730 m), Ѓуров камен (1.566 m), Цуцул (1.220 m) и др. 

Површината на просторот кој е зафатен со концесионото поле изнесува 65 ha и е 

дефиниран со точките Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 и Т-5 со координати прикажани во следната 

табела:  
 

Табела 1  Гранични точки на концесиски простор „Гулабова Пештера“  

Точка Координата X (север) 
(m) 

Координата Y(исток) 
(m) 

Т-1 7 561 700 4 557 770 

Т-2 7 562 000 4 558 100 

Т-3 7 563 000 4 557 500 

Т-4 7 563 000 4 557 000 

Т-5 7 562 800 4 557 000 

ПОВРШИНА: Р = 0.65 m2  

Ограничување на површинскиот коп „Гулабова Пештера" извршено e врз основа на 

резултатите од геолошките истражни работи, конфигурацијата на теренот и 

геолошките карактеристики на микролокалитетот. 

Површината на експлоатационото поле изнесува 52 ha. Експлоатационото поле е 

дефинирано со следните координати:  

Табела 2 Гранични точки на експлоатационо поле   

ТОЧКИ КООРДИНАТИ 

X У 

Е-1 7 561 700 4 557 770 

Е-2 7 561 841 4 557 925 

Е-3 7 562 053 4 557 830 
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Е-4 7 562 147 4 558 011 

Е-5 7 562 328 4 557 903 

Е-6 7 562 355 4 557 767 

Е-7 7 562 568 4 557 759 

Е-8 7 563 000 4 557 500 

Е-9 7 563 000 4 557 000 

Е-10 7 562 800 4 557 000 

Е-11 7 562 680 4 557 084 

Е-12 7 562 759 4 557 347 

Е-13 7 562 347 4 557 438 

Е-14 7 562 240 4 557 392 

ПОВРШИНА: Р = 0,52 кт2 

 
Табела 3 Граници на откопните полиња 

О
Т

К
О

П
Н

О
 П

О
Л

Е
 I

 

ТОЧКА КООРДИНАТИ КОТА ДОЛЖИНА 
(m2) X Y 

О-1/I 7 561 830 4 557 899 700 92 

194 

О-2/I 7 561 989 4 557 788 705 

180 

О-3/I 7 561 886 4 557 640 708 

154 

О-4/I 7 561 760 4 557 728 676 

92 

О
Т

К
О

П
Н

О
 П

О
Л

Е
 II

 

ТОЧКА КООРДИНАТИ КОТА ДОЛЖИНА 
(m2) X Y 

О-1/I 7 562 194 4 557 732 714 90 

350 

О-2/I 7 562 480 4 557 531 737 

130 

О-3/I 7 562 406 4 557 425 721 

60 

О-4/I 7 562 347 4 557 438 714 

32 

О-5/I 7 562 317 4 557 425 712 277 

О-6/I 7 562 090 4 557 548 701 

90 

О
Т

К
О

П
Н

О
 П

О
Л

Е
 II

I 

ТОЧКА КООРДИНАТИ КОТА ДОЛЖИНА 
(m2) X Y 

О-1/I 7 562 836 4 557 598 736 166 

190 

О-2/I 7 563 000 4 557 775 775 

403 

О-3/I 7 563 000 4 557 772 772 

318 

О-4/I 7 562 739 4 557 758 758 

166 
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 (a) Граница на откопно поле I 

 (б) Граница на откопно поле II 

 (в) Граница на откопно поле III 

Слика 1 Граници на откопните полиња 
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Слика 2 Граници на екслоатационо поле
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Слика 3 Граници на концесиско поле 
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Главен воден тек на регионот е Црна Река која е и најголема десна притока на реката 

Вардар. Црна Река ги дренира водите на најголем дел од регионот, а поголеми притоки се: 

Елешка Река, Граешка река, Коњарка, Трновчица, Градешка, Блашница, Белица, 

Бешишка РЕка, Старавинска Река и др. 

Климатските фактори условуваат суви и топли лета и благи слабоснежни зими, со 

изразени дождовни периоди што е карактеристично за умерено-континентални зони. 

Просечната годишна температура изнесува 11.2°С. Апсолутно мин. температура од -15°С 

може да се очекува скоро секоја година, но на секои години 2-3 години се јавуваат и 

пониски температури од 20°С. Апсолутно макс. температура изнесува 41.2°С. Во поедини 

години, во овој регион се јавуваат екстремно сушни периоди. Врнежите се главно од дожд, 

а помалку од снег. Просечно годишно се јавуваат 34 до 36 денови со снежна покривка, со 

максимална висина од 60 до 65 cm.  

Во геолошката градба на локалитетот „Гулабова Пештера“ главно учествуваат тракасти 

мусковит-биотитски и тракасти мусковистски гнајсеви, масивни средно до крупнозрнести 

гранодиорити, вилканогено-седиментни творевини, кварцлатитски агломерати и туфови и 

карбонатно-бигорливи творевини. 

На овој простор во палеорелјефот развиени се дисјунктивни форми-раседни структури со 

генеален правец на протегање С-Ј и ССЗ-ЈЈИ и се ориентирани попречно на Мариовскиот 

басен. 

Најголемо распространување имаат вулканогените-седиментни творевини и карбонатно-

бигорливите творевини: 

 Вулканогено-седиментни творевини во помали маси се застапени кон селото 

Бешиште. При интензивната вулканска активност на Кожувскиот вулканизам во овој дел 

од теренот исфрлени се големи количини на вулкански материјал (вулкански песок, 

прашина, пепел, како и вулкански лапили, бомби иблокови од вулкански карпи - 

кварцлатити, андезити, туфови). Од овој вулкански материјал во плиоцен-квартерниот 

езерски басен формирани се претежно слоевити тела на вулкански агломерати, бречи, 

пирокластити, туфови, туфити и др., во кои се интрудирани услоени тела со различни 

дебелини од прашинести слабоврзани песоци, глини и песочници. Често во овие слоеви 

има присуство на фрагменти и блокови од вулкански карпи. 

 Карбонатно-бигорливите творевини се констатирана во централниот дел на 

концесискиот простор (Слика 4). Овие творевини се претставени од слоевити и плочести 

бигори, бигорливи варовници, травертини и травертин и оникси. Овие творби претежно се 

раслоени со интерстратификувани песочници, прашинести песоци и бигорлива дробина. 

Бигорот, бигорливиот варовник, травертинот и мермерниот травертин и оникс обично се 

кафеави и сивкасто - жолтеникави масивни и доста цврсти, а во одредени интервали и 

шупликави и кавернозни. Травертинот се одликува со ситнозрнест состав, цврста, 

масивна и слабо шупликава текстура. Ретко се јавуваат шуплини, со должина до 2mm. 
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Слика 4 Геолошка карта на концесионо поле
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Слика 5 Геолошка карта на пошироката околина 
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 Геолошки резерви  

Врз основа на направените пресметки на количините на вкупната корисна минерална 

суровина по етажи во границите на откопните полиња, утврдено е: 

 
Табела 4 Геолошки резерви 

 

Етажа 
Пресметана маса по 

профили 
m3 

Вкупно блокови и 
томболони 

m3 (20%) 

Количина на јалова маса 
m3 

Откопно поле I 

Е-1/1 3.990 798 3.192 

Е-2/1 19.860 3.972 15.888 

Е-3/1 37.746 7.549 30.197 

Е-4/1 58.029 11.606 46.423 

Е-5/1 65.940 13.188 52.752 

Е-6/1 64.563 12.913 51.650 

ВКУПНО ОП 1 250.128 50.026 200.102 

Откопно поле 11 

Е-1/11 4.215 843 3.372 

Е-2/11 19.740 3.948 15.792 

Е-З/П 39.045 7.809 31.236 

Е-4/11 70.485 14.097 56.388 

Е-5/11 112.980 22.596 90.384 

Е-6/М 138.840 27.768 111.072 

ВКУПНО ОП II 385.305 77.061 308.244 

Откопно поле III 

Е-1/111 8.800 1.760 7.040 

Е-2/111 33.015 6.603 26.412 

Е-З/Ш 77.042 15.408 61.634 

Е-4/111 116.745 23.349 93.396 

Е-5/111 161.226 32.245 128.981 

Е-6/111 199.178 39.836 159.342 

ВКУПНО ОП III 596.006 119.201 476.805 

∑ 1.231.439 246.288 985.151 

 
QехР = 1.231.439 m3  
Qвт = 246.288 m3 
QЈ = (Qехр " Овт) X Кп 
QЈ= 985.151 х 1.3 = 1.280.697m3 

каде што Кn е коефициент на насипување (набивање) и се движи од 1,2 до 1,4 (усвојуваме 

Кп= 1,3). 
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 Опис на технолошкиот процес: 

Отворањето на наоѓалиштето представува почетна фаза во системот на површинската 

експлоатација на корисната суровина и со него се создава функционална врска помеѓу 

етажите и останатите објекти од површинскиот коп, во прв ред со јаловиштето и со 

плацот за комерцијални блокови и томболони. 

Почетните активности за отворање на експлоатационите етажи започнуваат со 

изработката на пристапен пат до проектираната точка за отворање. 

За површинскиот коп Тулабова Пештера”, а на база на извршените анализи се предлага 

откопна метода со следните технолошки операции: 

 Издвојување на ламели од камениот масив со помош на фронтално вертикално 

пилење со каменорезна машина - ланчана пила. 

 Дупчење на хоризонтални дупчотини како припрема за пилење со дијамантските 

жични пили. 

 Фронтално вертикално пилење со дијамантска жична пила. 

 Одвојување и извлекување на ламелите од камениот масив. 

 Плацно пилење и кроење на извлечените ламели од камениот масив со помош на 

плацна дијамантска жична пила. 

 Оварање и транспортирање на произведените блокови и томболони до плацот за 

складирање. 

 Товарање и транспортирање на преостанатата непродуктивна камена маса од 

ламелата при плацното кроење на истата, до одлагалиштата. 

 
Технологија на експлоатација со каменорезна машина-ланчана пила ВЕМЕТТI 962 
CЅМ 

Во површинскиот коп “Гулабова Пештера” каменорезната машина ќе се користи за 

изработка на челни вертикални резови во здрава камена маса, при изработката на усеци 

и канали за отворање и разработка на етажите, со што се елиминира дупчењето и 

минирањето. Ширината на резот е 38тт па отука произлегува можноста за полесно 

манипулирање со испилените ламели. Капацитетот на сечење е сса 8-10 m/h2. 
 
Технологија на експлоатација со дупчачки работи 

Оваа технологија на експлоатација во површинскиот коп “Гулабова Пештера” ќе се 

користи како помошна технологија односно за изработка на хоризонтални дупчотини како 

припрема за пилењето со дијамантска жична пила и за дополнителни дупчечки работи 

кои поретко би се појавувале при експлоатацијата на травертин и оникс. 
 
Технологија на експлоатација со дијамантска жична пила 
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На површинскиот коп “Гулабова Пештера“ ќе се користи дијамантската жична пила АLРНА 

840. Оваа дијамантска пила во конструктивен поглед ги задоволува и решава основните 

технички проблеми кои ги бара пилењето на травертинот и ониксот. Таа представува 

електронска дијамантска жична пила која овозможува пилење на рамни површини со 

правоаголна форма, вертикално под агол или хоризонтално во однос на работната етажа. 

 
Технологија на изработка на “0” (нулти) почетен усек за отворање на етажа 

Технолошкиот систем за изработка на усек за отворање на експоатациона етажа е во 

директна зависност од конфигурацијата на теренот и од компактноста на камената маса. 

Главна цел која се постигнува со изработката на усекот е создавањето на втора слободна 

површина на работната етажа. Отворањето на етажите во површинскиот коп „Гулабова 

Пештера“ ќе се остварува со изработка на усеци и канали со употреба на "U" резови. "U" 

резовите се применуваат за изработка на усеци и канали најчесто во компактна "здрава" 

камена маса, при што со самата изработка на каналот се вадат комерцијални блокови и 

томболони, додека поретко се применуваат во раздробена камена маса. При изработката 

на "U" резовите ќе се користи комбинираниот систем: пилење на челниот рез од масивот 

со каменорезна машина (ланчана пила)-хоризонтално дупчење-пилење на хоризонтален 

и двата бочни реза со дијамантска жична пила. Во рудникот „Гулабова Пештера" 

основната технологија за експлоатација на блокови и томболони од травертин и оникс ќе 

биде комбинација од пилење со ланчана пила и пилење со дијамантска жична пила. 
 
Технологија на редовна експлоатација 

При изведувањето на редовната експлоатација ќе се употребува истата технологија како 

и при изработката на “U” канал. Но за разлика од “U” каналот ќе се изработува само една 

хоризонтална дупчотина и ќе се врши пилење на само една бочна страна.. 

Редовната експлоатација ќе се одвива по следниот редослед: 

 Се врши мерење на ламелата (10m х Зm х Зm). 

 Сечење на челниот рез со каменорезна машина и дупчење на една хоризонтална 

дупчотина со пречник Ф З6mm. 

При дупчењето се потребни следните помошни направи: -Алуминиумска летва со 

правоаголен профил 60х25mm и должина од 4m.  

 Ѕидарски висок 

 Најлон конец со Ф 2 до Ф Зmm. 

Технологија на одвојување и извлекување на испилените ламели 

Во површинскиот коп „Гулабова Пештера” поради специфичностите на димензионалните 

параметри на етажите, како и технологијата за експлоатација, нема да има кпасично 

соборување на ламели односно ќе се применат следните методи: 
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 Оддвојување на ламели со помош на: 

 хидраулични соборувачи 

 водени (челични) перници 

 воздушни перници 

 Извлекување на оддвоените ламели со помош на хидрауличен багер 

Товарање и транспорт на јаловина (отпаден материјал), комерцијални блокови и 

томболони 

На површинскиот коп „Гулабова Пештера” товарањето на јаловината, транспортот и 

утоварот на комерцијални блокови и томболони ќе се врши со товарната машина САТ 988 

F, а додека транспортот на јаловината ќе се врши со камион дампер VOLVO 5350 В. 

Од направените анализи заклучено е дека во првите четири години од почетокот на 

експлоатацијата ќе се реализира производство од 2.000 m3, 4.000 m3, 6.000 m3 и 8.000 m3 

комерцијални блокови и томболони, додека од петтата година на екслоатација ќе се 

постигне проектираниот годишен капацитет од 10.000 m3 комерцијални блокови и 

томболони.  

Напојувањето на опремата со погон на ел. енергија ќе биде изведено со изградба на 

електрична инсталација во рамките на површинскиот коп, поврзана на електро-

дистрибутивниот ситем.  

За водоснабдувањето предвидено е склучување на договор за добавување на канистри и 

автомати за вода со фирма од Прилеп. За санитарни потреби, на копот е предвидено 

поставување на еколошки мобилни тоалети и ќе се склучи договор со фирма за нивно 

одржување и сервисирање.  

Бидејќи копот спаѓа во групата на „висинки тип на површински коп“, овозможено е брзо 

истекување на атмосферските води кон пониските делови на лежиштето, каде ќе се 

сливаат во времено изработени водособирници. 

Во технолошкиот систем на екслоатација на травертин и оникс, водата се користи во 

голема количина при пилењето со дијамантски жични пили. Оваа вода по искори-

стувањето ќе се собира во водособирник и повторно ќе се враќа во системот за повторна 

употреба. 

За работа на возилата и опремата ќе се користи нафта. 

 Локација на проектот 

Рудното наоѓалиште за травертин и оникс „Гулабова Пештера" се наоѓа во регионот на 

Мариово, меѓу селата Манастир и Бешиште. До самата локација се доаѓа преку 

асфалтиран пат од градот Прилеп до селото Манастир, од кој се двои локален 

макадамски пат за селото Бешиште и кој поминува пикрај локалитетот „Гулабова 
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Пештера". До самото наоѓалиште патот е макадамски пат кој е прооден преку целата 

година.  

 
Слика 6 Географска местоположба и комуникациски врски на локалитетот „Гулабова Пештера“ 

На следните фотографиии е прикажано концесионото поле со експлоатационите полиња 

на локалитетот „Гулабова Пештера“. 
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Во Прилог 2 се дадени следните тематски карти на национално ниво, релевантни за 

оцената на влијанита врз животната средина: 

- Користење на земјиште 

- Водни ресурси 

- Природно наследство 

- Животна средина 

- Културно наследство 

- Користење на земјоделско земјиште 

- Сообраќајна инфраструктура 

- Водостопанство и енергетска инфраструктура 

Овие карти се проекции до 2020 година и претставуваат интегрален дел на Просторниот 

план на Република Македонија, како основен национален плански документ. 

4. Карактеристики на можно влијание  

Според активностите кои ќе се одвиваат и начинот на работа на експлоатационото поле 

за експлоатација на минерална суровина-травертин и оникс, може да се издвојат неколку 

поголеми влијанија врз животнта средина: 

- Менување на пределот, каде како мерка за намалување и ублажување на 

влијанието е рекултивација на коповите. 

- Зголемено ниво на бучава и вибрации како резултат на минерските работи и 

употреба на возила и опрема кои генерираат високо ниво на бучава. Зголеменото 

ниво на бучава може да го засегне локалното население во непосредното 

опкружување. За намалување на нивото на бучава ќе се користи опрема и 

механизација која ќе работи согласно законските прописи за дозволено ниво на 

бучава. За намалување на вибрациите кои ќе потекнуваат од минирање ќе се 

применат мерки во согласност со законските прописи за минирање. 

- Емисии во атмосферата: прашината која ќе се појавува за време на 

ископувањето, утовар, транспорт. Исто така, ќе се генерираат издувни гасови од 

механизацијата и опремата, која како погонско гориво користи нафта.  За 

намалување на емисиите од прашина ќе се користи вода за прскање на патиштата 

и слободните површини.  

- Отпадните атмосферски води кои слободно ќе се слеваат по површината, може 

повторно да се искористат за прскање на површините, со цел да се намали 

прашината, по предходен соодветен третман.   

- Отпадни масти и масла кои се користат кај опремата за транспорт и товарање на 

материјалот, чие испуштање може да се контролира преку редовен сервис на 
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истите. Отпадните масла повторно се искористуваат за подмачкување на 

опремата. 

- Цврст отпад (отпадно железо, отпадни гуми, комунален отпад, амбалажа од 

пакување) со кој мора соодветно да се управува со цел да не ја наруши животната 

средина.  

- Промена на живеалиштата, нивна фрагментација и губење, што ќе резултира со 

губење на популации од одредени единки од флората и фауната, застапени во 

рамките на концесионото поле. 

 

5. Дополнителни информации 

Надлежен орган за издавање на Решение за спроведување на проектот е Министерство 

за животна средина и просторно планирање, односно Управата за животна средина.  

Подолу во  Известувањето за намера за изведување на проектот е дадена Листа на 

проверка за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната 

средина. 

Скопје, 13.02.2013 

 

 

Управител: 

АРИНИ ФЕШН Василопулос Георгиос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп  
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Преглед со кој се утврдува потребата од оценка на влијанието врз животната средина: 

 

ЛИСТА НА ПРОВЕРКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ 

ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

Име на проектот: Површинска експлоатација на травертин и оникс од лежиштето 

„Гулабова Пештера“, с.Бешиште, Прилеп 

 

Листата на проверка за утврдување на потребата од ОВЖС треба прво да биде пополнета од инвеститорот и 

потоа да биде доставена до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 

средина заради разгледување/комплетирање заедно со известувањето за намерата за изведување на 

проект: 

Колона 1      Колона 2   Колона 3  

Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

Краток опис на проектот: 

Описот е даден во известувањето 

 

1.   Дали изградбата, работењето или затворањето 

на проектот ќе содржи активности кои ќе 

предизвикаат физички промени на локалитетот 

(топографија, користење на земјиштето, промени 

во водните тела итн.)? 

Да 

Се работи за 

експлоатација на 

минерална суровина, 

која предизвикува 

промени во пределот 

2.   Дали при изградбата или работењето на 

проектот ќе се користат природни ресурси како што 

се земјиште, вода, материјали или енергија, а 

особено ресурси што не се обновливи или се 

оскудни? 

Да 

При експлоатација на 

минералната суровина-

травертин и оникс ќе се 

употребува енергија  
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

3.   Дали проектот ќе опфати употреба, чување, 

транспорт, постапување со или производство на 

супстанции или материјали што би можеле да 

бидат штетни по здравјето на луѓето или по 

животната средина, или што би предизвикале 

загриженост во врска со реални или перцепирани 

ризици по здравјето на луѓето? 

Да, складирање и употреба на 

нафта, масла и масти. 

Несакани ризици и 

несреќи, како и 

зголемено ниво на 

бучава и вибрации кои 

може да влијаат врз 

околното население 

(село Бешиште на 

оддалеченост од 3 km) 

4.   Дали проектот ќе произведува цврст отпад за 

време на изградбата, работењето или затворањето 

на инсталацијата?   

 

 

 

Да 

Ќе има јаловина, која 

нема да има штетно 

влијание врз ж.с, но ќе 

предизика мали промени 

на пределот, исто така 

ќе се генерира цврст 

отпад (отпадни гуми, 

делови од возилата и 

меганизацијата, отпад од 

пакување и сл) 

5.   Дали проектот ќе испушта загадувачки материи 

или некои опасни, токсични или штетни супстанции 

во воздухот?   

 

 

 

Ќе се емитираат емисиии на 

прашина и издувни гасови 

Емисии на прашина од 

ископ, утовар и 

транспорт на 

минералната суровина и 

издувни гасови од 

механизацијата и 

опремата, може да 

влијаат врз здравјето на 

населението 
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

6.   Дали проектот ќе предизвика бучава и вибрации 

или ослободување на светлина, топлинска енергија 

или електромагнетни зрачења?  

 

 

Да (ќе предизвика бучава и 

вибрации од рудничките 

активности) 

Да, во процесот на 

експлоатација, 

транспорт ќе се генерира 

бучава и вибрации која 

може да има негативни 

влијанија врз околното  

население и врз 

евентуалната присутност 

на жив свет 

7.   Дали проектот ќе доведе до ризици од 

контаминација на земјиштето или водата од 

испуштања на загадувачки материи врз земјиштето 

или во површинските води, крајбрежните води или 

морето?   

 

Во случај на несакани 

истекувања, несоодветно 

ракување со материјали и 

отпад 

Можни се загадувања на 

почвата и 

атмосферските води  и 

евентуално загадување 

на река Бутурица од 

евентуални несакани 

истекувања на нафта, 

масла и масти, како и 

зголемена концентрација 

на суспендирани честици 

во атмосферските води  

8.   Дали постои ризик од несреќи за време на 

изградбата или работењето на проектот кои би 

можеле да влијаат врз човековото здравје или 

животната средина?   

 

 

Да 

Да, во случај на 

несоодветно чување и 

ракување со материјали 

и енергенси и отпад моѓе 

да дојде до несакани 

последици за животната 

средина и здравјето на 

луѓето 

9.   Дали проектот ќе доведе до социјални промени, 

како на пример во однос на демографијата, 

традиционалниот начин на живот, вработеноста?   

 

 

Да 

Проектот ќе допринесе 

за зголемување на 

вработеноста и 

намалување на 

сиромаштијата 
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

10.  Дали постојат и други фактори што треба да се 

земат предвид како на пример последователниот 

развој којшто би можел да доведе до влијанија врз 

животната средина или до можност за кумулативни 

влијанија со други постоечки или планирани 

активности на локалитетот?   

Да 

Во близина на 

концесионото поле за 

површински коп постои и 

друг каменолом 

11.  Дали постојат области на или околу 

локалитетот кои се заштитени со меѓународно, 

национално или локално законодавство поради 

нивните еколошки, пределски, културни или други 

вредности, а кои би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Не Не е истражено 

12.  Дали постојат некои други области на или 

околу локалитетот кои се важни или чувствителни 

од еколошки аспект, како на пример водни 

живеалишта, водотеци или други водни тела, 

крајбрежна зона, планини, шуми, а кои би можеле 

да бидат засегнати од проектот? 

Не 

Во близина на 

каменоломот постои 

водотек, но не се 

очекува истиот  да биде 

засегнат од работата на 

каменоломот 

13.  Дали постојат некои други области на или 

околу локалитетот што ги користат заштитени, 

важни или чувствителни видови на фауна и флора, 

на пример за размножување, гнездење, барање 

храна, одмор, презимување или преселба, а кои би 

можеле да бидат засегнати од проектот? 

Не Не е истражено 

14.  Дали постојат копнени, крајбрежни, морски или 

подземни води на или околу локалитетот кои би 

можеле да бидат засегнати од проектот? 

 

 

Да 

Во близина на копот 

поминува река Бутурица, 

која со истекување на 

атмосферските води 

може да биде загадена 

со зголемена 

концентрација на 

суспендирани честици, 

евентулано масла и 

масти 
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

15.  Дали постојат области или карактеристики од 

висока пределска или живописна вредност на или 

околу локалитетот кои би можеле да бидат 

засегнати од проектот? 

 

 

Не / 

16.  Дали постојат патишта или објекти на или 

околу локалитетот што јавноста ги користи за 

пристап до рекреативни или други објекти, а кои би 

можеле да бидат засегнати од проектот? 

 

Не / 

17.  Дали постојат транспортни патишта на или 

околу локалитетот што се подложни на закрчување 

или што создаваат еколошки проблеми, а кои би 

можеле да бидат засегнати од проектот? 

 

Постои асфалтен пат кој го 

користат жителите од Прилеп 

до село Манастир, од кој потоа 

се двои макадамски пат до 

село Бешиште, а истиот се 

користи и за транспорт на 

минералната суровина до 

потрошувачите 

Локалното население 

може да биде засегнато 

од зголемена 

фрекфенција на возила, 

бучава и вибрации 

18.  Дали проектот е на локација каде постои 

веројатност да биде видлив за голем број луѓе? 

 

 

 

Не, мал број на жители 
Надвор од густо 

населено место 

19.  Дали постојат реони или карактеристики од 

историска или културна важност на или околу 

локалитетот што би биле засегнати од проектот? 

 

 

Не 

Локалитетот нема 

историска и културна 

важност 

20.  Дали проектот е лоциран на празен простор (на 

кој никогаш немало градба), со што ќе дојде до 

загуба на празно („гринфилд“) земјиште? 

 

 

Да 

Проектната област до 

сега не функционирала 

како каменолом со 

пропратни содржини  
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

21.  Дали во моментов има некои употреби на 

земјиштето на или околу локацијата (на пример за 

живеалишта, градини, друг приватен имот, 

индустрија, трговија, рекреација, отворени јавни 

површини, објекти во заедницата, земјоделие, 

шумарство, туризам, рударство или каменоломи) 

што би можеле да бидат засегнати од проектот?   

Да 

Во непосредна близина 

на каменоломот се 

наоѓаат населеното 

места: Бешиште 

(оддалеченост од 3 km) 

22.  Дали постојат планови за идни употреби на 

земјиштето на или околу локацијата што би можеле 

да бидат засегнати од проектот? 

 

 

Не Нема податоци  

23.  Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се густо населени или изградени, 

а што би можеле да бидат засегнати од проектот?  

 

 

Не 
Локацијата е во близина  

на селото Бешиште  

24.  Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се зафатени од некои 

чувствителни употреби на земјиштето, на пример 

болници, училишта, верски објекти, објекти во 

заедницата, а што би можеле да бидат засегнати 

од проектот?  

Не 

Локацијата е во близина  

на селото Бешиште, 

каде се наоѓа црквата 

Света Петка  

25.  Дали постојат области на или околу 

локалитетот што содржат важни, висококвалитетни 

или оскудни ресурси како на пример подземни 

води, површински води, шуми, земјоделско 

земјиште, рибници, туристички ресурси или 

минерали, а што би можеле да бидат засегнати од 

проектот? 

Не / 
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Прашања што треба да се земат предвид  

Да / Не / ? /Несоодветно (NA) 

(NA – доколку прашањето не 

е релевантно за конкретниот 

проект) 

Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе до 

значителни влијанија? 

Да/Не/? – Зошто? 

26.  Дали постојат области на или околу 

локалитетот што се веќе предмет на загадување 

или на штети врз животната средина, на пример 

каде постојните законски стандарди за животната 

средина не се почитуваат, а што би можеле да 

бидат засегнати од проектот? 

Не /  

27.  Дали местото каде е лоциран проектот е 

подложен на земјотреси, спуштање на земјиштето, 

лизгање на земјиштето, ерозија, поплави или 

екстремни/лоши климатски услови како на пример 

големи температурни разлики, магли, силни 

ветришта, а што би можеле да доведат до тоа 

проектот да предизвика еколошки проблеми? 

Не 

 
/  

Резиме на карактеристиките на проектот и на неговата локација коишто укажуваат на потреба од ОВЖС.  

Карактеристиките и резимето (потреба од неспроведување постапка за оцена на влијанието врз 

животната средина од проектот), се дадени во Известувањето за намери.  

Заради фактот што се работи за експлоатационо  поле, поголемо од 52 ha, се препорачува да се изработи 

Студија за оцена на влијанијата врз животната средина. 

 

 

 

 

 

Прилог 1 

Договор за концесија 
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Прилог 2 

Тематски карти 

- Користење на земјиште 

- Водни ресурси 

- Природно наследство 

- Животна средина 

- Културно наследство 

- Користење на земјоделско земјиште 

- Сообрќајна инфраструктура 

- Водостопанство и енергетска инфраструктура 



38 

   



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 


