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1. Informacii za investitorot 

• Ime na investitor: DPTU Bu~im - Radovi{ (rudnik za bakar) 

• Po{tenska adresa na sedi{teto: 
DPTU Bu~im - Radovi{ 
Mar{al Tito bb,  
Radovi{, Makedonija 

• Detali za kontakt: 
(i) telefon: + 389 (0) 32 637 007 
(ii) faks:   + 389 (0) 32 635 119; +389(0)32 635 976 
(iii) elek. po{ta: nikolov.n@bucim.com.mk  

• Ime i prezime na nazna~enoto lice za kontakt i negova po{tenska adresa, 
telefon, faks i elektronska po{ta: 
Nikolaj~o Nikolov, zamenik generalen direktor na Bu~im  

• Detali za kontakt: 
(i) telefon: + 389 (0) 32 637 004 
(ii) faks:   + 389 (0) 32 635 119 
(iii) elek. po{ta: nikolov.n@bucim.com.mk  

 
 

2. Karakteristiki na proektot 

 

2.1 Zakonska ramka 

• Proektniot predlog e vklu~en vo Prilog 1 na Uredbata za opredeluvawe na 
proektite i za kriteriumite vrz osnova na koi se utvrduva potrebata za 
sproveduvawe na postapkata za ocena na vlijanijata vrz `ivotnata sredina 
(Slu`ben vesnik na R.Makedonija br. 74/2005), pod to~kata 4 - “Instalacii za 
proizvodstvo na surovi oboeni metali i ruda, koncentrati ili sekundarni 
surovini, so metalur{ki, hemiski, ili so elektrolitski proces“. 

 
2.2 Opis na tehnolo{ki proces 

 
Proektot “Lu`ewe na bakarni rudi za dobivawe na katoden bakar” ovozmo`uva 
vospostavuvawe na instalacija za dobivawe na katoden / elektrolitski bakar od 
primarnoto i avtogeno odlagali{te  za rudni~ka jalovina, locirana vo tesnoto 
podra~je na rudnikot Bu~im. 
 
Технологијата која што ќе се приложи за добивање на електролитски бакар, се базира 
врз искористување на 0,5%-ен  раствор на сулфурна киселина, наречен раствор за 
лужење, кој се додава на површината на одлагалиштето. Преминувајќи низ рудата во 
одлагалиштето, растворот раствора дел од бакарот и истекува од неговиот долен 
дел. Овој раствор, кој е богат со бакар, е наречен продуктивен и влегува во 
технолошкиот комплекс за преработка на растворите, каде што понатаму се 
преработува до добивање на електролитски бакар. 
 
Технологијата за преработка на производните раствори ги вклучува следните фази: 
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1. Прочистување на растворите од механички честички 
 
Производните раствори се внесуваат во базен (наталожувач) со волумен кој 
обезбедува едночасовен престој за таложење на нерастворени честички.  
 
2.  Сорбција (апцорбција и адсорбција) и десорбција 
 
Сорбцијата се остварува со помош на јоноразменувачка смола - катјонит. 
Поминувајќи низ смолата, производниот раствор ги испушта бакарните и други 
катјони во смолата. Осиромашениот раствор (филтрат) кој поминал низ смолата, се 
враќа обратно на одлагалиштето за лужеwе на нови количества бакар. Откако 
смолата ќе се збогати, истата се подложува на десорбција со концентриран раствор 
на сулфурна киселина, при што катјоните преминуваат назад во растворот кој е 
наречен регенерат. 
 
3. Екстракција и реекстракција 
 
Екстракцијата се врши со течни јоноразменувачки материјали - екстрагенти. 
Екстрагентите  се високомолекуларни органски соединенија кои се нерастворливи во 
вода. За постигнување на оптимална концентрација на екстрагентите, истите се 
раствораат во органски растворувач. Органиката (екстрагент и растворувач) се меша 
во одреден сооднос со водната фаза (регенератот), при што бакарот преминува во 
органска фаза. Потоа, се врши разделување на органската и водната фаза. 
Осиромашениот регенерат се враќа назад за промивање на смолата за јонска 
размена, додека збогатената органика се подложува на реекстракција со раствор на 
сулфурна киселина со одредена концентрација. При реекстракцијата, бакарот 
поминува назад во водниот раствор, наречен реекстракт. Осиромашената органика 
се враќа за екстракција на нови количества бакар. Ектрагентите имаат многу голема 
селективност кон нив. Тоа дозволува да се добие катоден бакар со многу висока 
чистота (99,99%). 
 
4. Електролитско таложење 
 
Оваа фаза се спроведува со помош на процес електролиза на збогатениот 
реекстракт, при што бакарот се таложи врз катоди, и на тој начин се добива крајниот 
производ - катоден бакар. Осиромашениот реекстракт од кој е извлечен 
наталожениот бакар, се враќа во процесот на реекстракција на нови количества 
бакар од збогатената органика.  
 
5. Дополнително разделување на фазите 
 
Процесите на мешање на органиката со водни раствори и нивното разделување се 
изведени со внесување на една фаза од друга, заради кое е непходна дополнителна 
етапа за дополнително разделување на двете фази. Тоа се врши преку 
обезбедување на дополнителни волумени за престој на двете фази, по што тие се 
враќаат назад во процесот. 
 
6. Прочистување на органиката 
 
Во процесот на екстракција, органската фаза повлекува со себе и нерастворени 
минерални честички кои се акумулираат и му пречат на процесот. Тоа е 
таканаречената „брада“. Прочистувањето од “брадата” се врши преку обработување 
на одделената органика со бентонит при дополнителното разделување, по што 
добиената смеса се филтрира. Добиената згура се фрла, додека прочистената 
органика се враќа во процесот. 
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2.3 Opis na tehnolo{ki kompleks 

 
Гореопишаните процеси се вршат во технолошки одделенија / модули, кои го 
сочинуваат технолошкиот комплекс за преработка на раствори. Комплексот е 
разделен на одделенија, при што во секое одделение се врши по една од 
гореопишаните етапи. 
 
1. Одделение „Прочистување од механички примеси“ 
 
Се состои од бетонски базен (наталожувач)  со волумен кој обезбедува едночасовен 
престој на производните раствори, бетонски тампон за филтрат, како и пумпна 
станица. Производните раствори со помош на пумпи се носат кон модул сорбција, а 
осиромашениот филтрат  кон местото за лужење. 
 
2. Одделение „Сорбција и десорбција“ 
 
Се состои од 8 сорбциски столбови со дијаметар 2,55 мм и висина 5,5 м, при тоа 
полни со јоноразменувачка смола. Столбовите работат во парови, при што низ секој 
пар поминува соодветното количество производен раствор. Во едниот столб од парот 
се врши сорбција, додека во другиот - десорбција. Столбовите се наоѓаат на кота 
±0,0. 
 
3. Одделение „Екстракција и реекстракција“ 
 
Процесите во овој модул се извршуваат во екстрактори и реекстрактори кои уште се 
наречени и миксер-наталожувачи, и се изработени од не’рѓосувачки челик. Има три 
екстрактори, два реекстрактора, и еден тампон за органиката, поставени на кота + 4,0 
м. 
 
4. Одделение „Електролиза” 
 
Во овој модул се врши електролитско таложење на бaкарот во електролитските кади 
кои се изработени од полимербетон. Во секоја када се редат катоди и аноди, додека 
бакарот се таложи врз катодите. Општо има 24 кади кои се распоредени на кота +4,0 
м. 
 
5. Одделение „Технолошки садови“ 
 
Во овој модул се врши дополнителното разделување на фазите во флотациски 
столбови кои претставуваат цилиндрични садови со волумен 20 м3 и се изработени 
од стакло-пластика. Во модулот се распоредени и други средни садови од стакло-
пластика. 
 
6. Одделение „Прочистување на органика“ 
 
Загадената органика се носи во конус - отстојувач во кој се врши крајното 
одделување на навлезената вода. Одделно, во мешалка се приготвува раствор на 
бентонит кој се меша со органиката. Потоа, со помош на пумпа, добиената смеса се 
носи кон филтер-преса. Прочистената органика се враќа во процесот. 
 
Сите горе-опишани модули со исклучок на базените (наталожувачите) ќе бидат 
сместени во еден објект со димензии во основа од 42 х 30 метри. Исто така, во 
објектот ќе биде сместена просторија со табла за управување на процесите, како и 
аналитичка лабораторија. 
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7. “Реагенсно стопанство“ 
 
Се состои од 4 цистерни за сулфурна киселина, секоја по 50 м3, и изработени од 
челик. Цистерните ќе бидат распоредени во близина на објектот. На одделна парцела 
над комплексот, се планира дел за растоварање на сулфурната киселина во приемно 
казанче, од каде што киселината по свој тек се влева во цистерните. Cisternite za 
sulfurna kiselina se postaveni vo poseben za{titen rezervoar (tankvana) 
napravena od nepopusten i kiselootporen material.               
 
8. Складишта за готови производи и материјали 
 

2.4 Koristewe na zemji{te 
 

• Површина на земјиштето:    6.684,76 м2 

• Изградена површина:    1.738,89 м2 

• Раширена изградена површина:   3.077,59 м2 

• Изграден волумен:   15.132,80 м3    
 
 

3. Lokacija na proektot 
 
• Proektot }e se sproveduva vo krugot na DPTU Bu~im, vo neposredniot 

perimeter na postojnata deponija za rudni~ka jalovina i vo tehnolo{kiot 
dvor na pogonite na DPTU Bu~im.  Rudnikot za bakar Bu~im se nao|a vo 
blizina na seloto Bu~im, na ju`niot obod na planinata Pla~kovica. 
Teritorijalno i administrativno, rudnikot pripa|a na op{tinata Radovi{ i 
se nao|a na 12 km od gradot Radovi{, so dobra komunikaciska vrska preku 3,0 
km dolg asfalten pat koj go povrzuva rudnikot so regionalniot pat Veles - 
[tip - Radovi{. Najbliskata `elezni~ka stanica se nao|a vo [tip. 
Oddale~enosta od glavniot grad Skopje iznesuva okolu 120 km, a od 
najbliskoto pristani{te Solun (R. Grcija) 170 km. 
Vo Prilogot 1 se prilo`eni karta i fotografii na proektnoto podra~je. 

• Geografija i klima 
Rudnikot Bu~im se nao|a vo centralno-isto~na Makedonija, na sredna 
nadmorska viso~ina od 620 metri. Dominanten vrv vo najbliskata okolina e 
Vr{nik, so nadmorska viso~ina 720 metri. 
Lokacijata na proektot pripa|a na Radovi{ko - [tipskiot region, koj e  del 
od kontinentalno - submediteranskata klimatska zona vo Makedonija. Vo 
ovaa zona se kombiniraat vlijanijata na submediteranskata i isto~no - 
kontinentalnata klima. Mediteranskoto vlijanie od Egejskoto more delumno 
e spre~eno od planinskite masivi na Belasica, Ogra`den i Pla~kovica. 
Ovoj region se odlikuva so visoki temperaturi, kako karakteristika na 
izmeneto mediteranska klima. Според податоците од мрежата на 
метеоролошки станици на Управата за хидро-метеоролошки работи, просечната 

годишна температура во подрачјето изнесува 12,8 °С. Во одредени години се 

менува од 11,8 °С до 14,2 °С. Најстуден месец е јануари, со просечна месечна 

температура 1,4 °С. Најтопол месец е јули, со просечна месечна температура 

од 23,7 °С. Просечната летна температура изнесува 22,8 °С. Relativnata 
vla`nost e najvisoka vo zimskite meseci i se dvi`i do 85 %, a najniska vo 
letnite meseci, do 50%. Srednite godi{ni vrne`i se dvi`at od 460 mm do 
500 mm.
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Slika - Geografska polo`ba na rudnikot Bu~im 

 

• Geologija i tektonika 
Bu~imskoto rudno pole gi zavzema severnite delovi od rudniot reon Bu~im-
Damjan-Borov Dol, formiran me|u dve golemi geotektonski edinici: Srpsko-
Makedonskiot masiv i Vardarskata zona. Spored postavkite na tektonikata 
na plo~i ova e mesto na deponirawe t.e. mesto na kontakt na dvete 
geotektonski edinici, pri {to na ova mesto Vardarskata zona tone pod 
Srpsko - Makedonskiot masiv. 
Ova rudno pole e definirano so razlomni strukturi od ponizok rang, 
alkalni frakcii od tercijarniot intermedijalen magmatizam i porfirskata 
mineralizacija na bakar. 
Geolo{kata gradba na ovoj region e mo{ne slo`ena so izrazena tektonika. 
Rudnoto nao|ali{te Bu~im gi zafa}a ju`nite delovi od Bu~imskoto rudno 
pole. Vo geolo{kata gradba na Bu~imskoto nao|ali{te u~estvuvaat glavno 
prekambriski metamorfni karpi (gnajsevi, mika{isti i amfiboliti) i 
tercijarni vulkanski karpi. Najzastapeni litolo{ki ~lenovi vo 
nao|ali{teto se gnajsevite, koi voedno pretstavuvaat i najpovolna 
litolo{ka sredina za odlagawe na rudnata mineralizacija. 

• Hidrologija 
Na podra~jeto na Bu~imskiot ruden reon aktivni vodoteci se: rekata 
Topolnica, drena`niot potok od rudnikot Bu~im, Madenska reka, reka Kriva 
Lakavica i drugi pomali potoci, koi se ~esti, no malku vodonosni. Rekata 
Topolnica koja drenira od flotaciskoto jalovi{te i potokot koj drenira od 
rudnikot Bu~im se spojuvaat i prodol`uvaat vo Madenska reka, se do vlivot 
na istata vo Kriva Lakavica, koja pripa|a na slivnoto podra~je na rekata 
Bregalnica, i po{iroko na slivnoto podra~je na rekata Vardar. Niskiot 
intenzitet i neramnomeren raspored na atmosferskite vrne`i, uslovuvaat 
relativno mali protoci na postoe~kite vodoteci, duri i nivno 
povremeno presu{uvawe. 

• Naselenie, doma}instva i `iveali{ta 
Spored posledniot popis (2002 godina), naselenieto vo op{tinata Radovi{ 
iznesuva 28.244 `iteli. 
Vo blizina na rudnikot se nao|aat tri naseleni mesta: Bu~im, Topolnica i 
Damjan. 

Rudni~ka 
instalacija Bu~im 
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Pregled na brojot na naselenieto vo ovie mesta e daden vo tabelata. 

Naseleno mesto parametar 

Bu~im Topolnica Damjan 

`iteli 320 562 311 

doma}instva 76 162 98 

`iveali{ta 76 211 131 

 

 

4. Karakteristiki na mo`no vlijanie vrz `ivotnata sredina 
 
Tabela: Pregled na indikativni potencijalni vlijanija 

Vid na potencijalno vlijanie Izgradba Operativnost 

Sozdavawe na bu~ava √ √ 

Vlijanie vrz ekolo{ki resursi / div svet X X 

Predel i vizuelni efekti X X 

Emisii na gasovi  √ √ 

Pra{ina √ √ 

Efluenti (vodi / po~vi) X √ 

Sozdavawe na otpad √ √ 

Naru{uvawe na vodni tekovi ili sedimenti X X 

Rizik od akcidenti koi bi rezultirale so 
zagaduvawe ili hazard 

X √ 

Zagrozuvawe na kulturno nasledstvo X X  

Intenzivirawe na soobra}aj  X X 

Skladirawe, rakuvawe, transport, ili 
otstranuvawe na opasni materijali i otpad 

X √ 

Preku-grani~ni vlijanija X X 

√ = Mo`no X = Ne se o~ekuva    
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5. Dopolnitelni informacii 

 

• Lista na proverka za utvrduvawe na potrebata od ocena na vlijanieto vrz 
`ivotnata sredina 

 

Прашања што треба да се земат предвид  Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – 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:  
 
Proektot “Lu`ewe na bakarni rudi za dobivawe na katoden bakar” ovozmo`uva vospostavuvawe 
na instalacija za dobivawe na katoden / elektrolitski bakar od postojnoto primarno i 
avtogeno nao|ali{te ( rudni~ka jalovina ), locirana vo tesnoto podra~je na rudnikot Bu~im. 
 

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.)? 

Ne. 
 

 

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? 

Da. 
Za izgradbata na sistemot 
}e bide potrebna odredena 
povr{ina na zemji{te vo 
krugot na rudnikot Bu~im. 
Ne se predviduva 
koristewe na ne-obnovlivi 
i oskudni resursi. 

Ne. 
Potrebnata 
povr{ina na 
zemji{te e od mal 
obem i se nao|a vo 
neposredna okolina 
na deponijata na 
rudni~ka jalovina. 

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? 

Da. 
Tehnolo{kiot proces za 
dobivawe na katoden bakar 
vklu~uva postapuvawe i 
koristewe na supstancii 
koi imaat potencijal za 
{tetno dejstvo vrz lu|eto i 
za zagaduvawe na 
mediumite na `ivotnata 
sredina. 

Da. 
Potrebno e da se 
predvidat merki za 
eliminirawe na 
rizicite od 
zagaduvawe. 

4.   Дали проектот ќе произведува цврст отпад 
за време на изградбата, работењето или 
затворањето на инсталацијата?   
 
 
 

Da. 
Vo tekot na grade`nite 
aktivnosti }e se sozdade 
grade`en otpad. 
Vo tekot na operativnata 
faza na proektot }e se 
sozdavaat razli~ni vidovi 
/ frakcii na otpad, 
vklu~itelno i opasen 
otpad. 

Da. 
Potrebno e da se 
predvidat merki za 
odr`livo 
upravuvawe so 
otpad i 
eliminirawe na 
rizicite od 
zagaduvawe. 

5.   Дали проектот ќе испушта загадувачки 
материи или некои опасни, токсични или 
штетни супстанции во воздухот?   

Da. 
Proektot poseduva 
potencijal za ispu{tawe na 
zagaduva~ki materii vo 
vozduhot (kiselinski 
parei, IOS, itn.). 

Da. 
Potrebno e da se 
predvidat merki za 
eliminirawe na 
rizicite od 
zagaduvawe. 
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Прашања што треба да се земат предвид  Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – 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?  
 
 

Da. 
Bu~ava i vibracii vo tek 
na fazata na izgradba. 
Bu~ava vo tekot na 
operativnata faza. 

Ne. 
Ovoj efekt ima 
kratkoro~no 
zna~ewe vo tekot na 
fazata na izgradba 
i, poradi 
ograni~eniot broj na 
receptori, nema 
zna~aen efekt. 
Organizacijata na 
izgradba }e vklu~i 
merki za 
minimizirawe na 
ova vlijanie. 
Создавањето на 
бучава за време на 
оперативната фаза 
има минимален и 
контролиран 
интензитет и се 
очекува, поради 
оддалеченоста и 
ограничениот број на 
рецептори, да нема 
значаен ефект. 

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?   

Da. 
Postoi verojatnost od 
nekontrolirano ispu{tawe 
na zagaduva~ki materii vo 
vodite i po~vite 
(kiselinski rudarski 
drena`i, nekontroliran 
isceduva~ki rastvor, 
istekuvawa od tehnolo{ki 
sadovi, itn.). 

Da. 
Potrebno e da se 
predvidat merki za 
eliminirawe na 
rizicite od 
zagaduvawe. 

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?   

Da. 
Imaj}i ja vo predvid 
prirodata na aktivnoсtite 
predvideni vo ramkite na 
proektot, mo`ni se rizici 
vo tekot na operativnata 
faza. 

Не. 
Спроведувањето на 
проектот ќе вклучи 
воведување 
соодветни 
безбедносни мерки 
за заштита на луѓето 
и материјалните 
добра, согласно 
релавантната 
национална 
регулатива. 

9.   Дали проектот ќе доведе до социјални 
промени, како на пример во однос на 
демографијата, традиционалниот начин на 
живот, вработеноста?   

Da 
}e bidat vraboteni nad 50 
rabotnika 
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Прашања што треба да се земат предвид  Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – 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?   

Ne.  

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? 

Ne. 
 

 

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? 

Ne.  

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? 

Ne. 
 

 

14.  Дали постојат копнени, крајбрежни, морски 
или подземни води на или околу локалитетот 
кои би можеле да бидат засегнати од 
проектот? 

Da. 
Vo neposredna blizina na 
lokacijata na proektot se 
nao|a rekata Topolnica, 
pritoka na rekata 
Bregalnica, kako del od 
Vardarskiot sliv. 
Topolnica e izlo`ena na 
zagaduvawa od rudni~kite 
aktivnosti i deponijata za 
rudni~ka jalovina. 

Da. 
Pozitivno vlijanie. 
Proektot ima za cel 
ekstrakcija na 
bakarot od 
primarnoto i 
tehnogeno 
nao|ali{te za 
rudni~ka jalovina, 
{to bi ovozmo`ilo 
namaluvawe na 
zagaduvawata na 
Madenska reka i 
nizvodnata re~na 
mre`a. 

15.  Дали постојат области или карактеристики 
од висока пределска или живописна вредност 
на или околу локалитетот кои би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Ne.  

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? 

Ne.  
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Прашања што треба да се земат предвид  Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе 
до значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

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? 

Ne.  

18.  Дали проектот е на локација каде постои 
веројатност да биде видлив за голем број 
луѓе? 

Ne.  

19.  Дали постојат реони или карактеристики 
од историска или културна важност на или 
околу локалитетот што би биле засегнати од 
проектот? 

Ne.  

20.  Дали проектот е лоциран на празен 
простор (на кој никогаш немало градба), со 
што ќе дојде до загуба на празно („гринфилд”) 
земјиште? 

Ne.  

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?   

Ne.  

22.  Дали постојат планови за идни употреби 
на земјиштето на или околу локацијата што би 
можеле да бидат засегнати од проектот? 

Ne.  

23.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот што се густо населени или 
изградени, а што би можеле да бидат 
засегнати од проектот? 

Ne.  

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?  

Ne.  

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? 

Ne.  

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? 

Da. 
Rudni~kite aktivnosti i 
postojnite instalacii za 
deponirawe na 
tehnolo{kite otpadi 
predizvikuvaat zagaduvawe 
na mediumite na `ivotnata 
sredina vo okolinata na 
rudnikot. 

Da. 
Se o~ekuvaat 
pozitivni vlijanija 
vo odnos na 
`ivotnata sredina 
od sproveduvaweto 
na predlo`eniot 
proekt. 
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Прашања што треба да се земат предвид  Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе доведе 
до значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

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? 

Ne.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                          Upravitel, 
                                                                    Nikolaj~o Nikolov, dipl. met.in`. 

 

 


