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Прилог 1 Мислења од надлежни органи и институции 
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Прилог 2 Решение за основање на депонија за индустриски неопасен и инертен 
отпад 
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Прилог 3 Одлука за давање согласност за формирање на депонија за индустриски 
неопасен и инертен отпад на територија на општина Неготино 
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Прилог 4 Местоположба на проект (сателитска снимка) и оддалеченост до најблиски населени места 

рег.пат Неготино - Штип 
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Прилог 5 Топографска карта на локацијата 
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Прилог 6 Карта на дренажни канали на локација 
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Прилог 7 Основа и пресеци на пречистителна станица  
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Прилог 8 Геолошка карта на локацијата на проектот 
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Прилог 9 Геолошки профил 
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Прилог 10 Стандарди за квалитет на површински води  

(согласно Уредбата за класификација на водите, Сл. весник 18/99) 

Табела 2. Граничните вредности / максимално дозволените вредности или концентрации 

/ на показателите на киселоста: 

Показатели Гранични вредности и концентрации за соодветна 

класа 

Класа I Класа II Класа III Класа IV Класа V 

pH вредност 6,5-8,6 6,5-6,3 6,3-6 6-5,3 < 5,3 

Алкалитет mg/l CaCO3 > 200 200-100 100-20 20-10 < 10 

 

Tабела 3. Граничните вредности / максимално дозволените вредности или концентрации 

/ на показателите на кослородниот режим: 

Показатели Гранични вредности и концентрации за соодветна 

класа 

Класа I Класа II Класа III Класа IV Класа V 

растворен кислород mg/l O2 > 8 7,99-6 5,99-4 3,99-2 < 3 

заситеност со кислород      

епилимнион % O2
  2 90-105 75-90 50-75 30-50 <30 

 105-115 115-125 125-150 >150 

хиполимнион % O2
   2 75-90 50-75 30-50 30-10 <10 

вкупно % O2 75-90 50-75 50-30 30-10 <10 

 105-115 115-125 125-150 >150 

БПК5 mg/l O2 <2 2,01-4 4,01-7 7,01-15 >15 

ХПК – перманганат mg/l O2 <2,5 2,51-5 5,01-10 10-20 >20 

Вкупен органски јаглерод 

mg/l C 

<2,5 2,51-4,2 4,21-6,7 6,7-10 >10 

2 дадените вредности се однесуваат само на Езера и акумулации 

 

Tабела 4. Граничните вредности / максимално дозволените вредности или концентрации 

/ на показателите на минерализацијата: 

Показатели Гранични вредности и концентрации за соодветна 

класа 

Класа I Класа II Класа 

III 

Класа IV Класа V 

Суспендирани материи mg/l <10 10-30 30-60 60-100 >100 

Вкупен сув остаток од 

филтерирана вода (mg/l) за 

     

површински води 350 500 1000 1500 >1500 

подземни води – на карст 350 500 1000 1500 >1500 

подземни води – вон карст 800 1000 1500 1500 >1500 
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Tабела 5. Граничните вредности / максимално дозволените вредности или концентрации 

/ на показателите наеутрофикацијата: 

Показатели Гранични вредности и концентрации за соодветна 

класа 

Класа I Класа II Класа III Класа IV Класа V 

вкупен фосфор P µg/l <4 

/<7/  3 

4-7 

/7-11/ 

7,1-10 

/11,1-

20/ 

10-50 

/20-75/ 

>50 

/>75/ 

вкупен азот N µg/l <200 

/<200/  3 

200-325 

/200-325/ 

326-450 

/326-

450/ 

>450 

/>450/ 

>450 

/>450/ 

хлорофил а µg/l <2 

/<2/ 

2,01-3,79 

/2,01-

3,79/ 

3,79-7,5 

/3,79-

7,5/ 

7,51-10 

/7,51-10 

>10 

/>10/ 

примарна продукција 

µgC/m3/a   4 

<25 26-50 50-90 >90 >90 

степен на сапробност по 

Liebmann 

олиго 

сапробн

а 

мезо 

сапробна 

β-α 

мезо 

сапробн

а α-β 

α- мезо 

сапробн

а-поли 

поли 

сапробн

а 

индекс на сапробност по 

Puntel Buck 

<1,5 1,5-2,5 2,51-3,5 3,51-4,5 >4,51 

степен на биолошка 

продукција 

олиго 

трофичм

а 

мезо 

трофична 

умерено 

еу 

трофичн

а 

еутро 

фична 

хипер 

трофичн

а 

3 дадените вредности во заградате се однесуваат само на Езера и акумулации 

4 дадените вредности се однесуваат само на Езера и акумулации 

 

Tабела 8. Граничните вредности / максимално дозволените вредности или концентрации 

/ на штетни и опасни материи 

Реден 

број 

Штетни и опасни 

материи – назив - 

Единица 

мерка 

Максимално дозволени 

концентрации МДК 

I-II КЛАСА III-IV 

КЛАСА 

V КЛАСА 

МЕТАЛИ И НИВНИ СОЕДИНЕНИЈА 

1. Алуминиум µg/l Al 1500 1500 >1500 

2. Антимон µg/l Sb 30 50 >50 

3. Арсен µg/l As 30 50 >50 

4. Бакар µg/l Cu 10 50 >50 

5. Бариум µg/l Ba 1000 4000 >4000 

6. Берилум µg/l Be 0,2 1 >1 

7. Бизмут µg/l Bi 50 50 >50 

8. Цинк µg/l Zn 100 200 >200 

9. Кадмиум µg/l Cd 0,1 10 >10 

10. Кобалт µg/l Co 100 2000 >2000 

11. Калај – неоргански µg/l St 100 500 >500 

12. Хром – вкупен µg/l Cr 50 100 >100 

 Хром - шестовалентен µg/l Cr 6+ 10 50 >50 
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13. Манган µg/l Mn 50 1000 >1000 

14. Молибден µg/l Mo 500 500 >500 

15. Никел µg/l Ni 50 100 >100 

16. Олово µg/l Pb 10 30 >30 

17. Паладиум µg/l Pd 2 20 >20 

18. Сребро µg/l Ag 2 20 >20 

19. Талиум µg/l Ta 3 30 >30 

20. Титан µg/l Ti 100 100 >100 

21. Ванадиум µg/l V 100 200 >200 

22. Железо µg/l Fe 300 1000 >1000 

23. Жива – вкупна µg/l Hg 0,2 1 >1 

 Вкупни органоживини 

соеднен. 

µg/l Hg 0,02 0,1 >0,1 

ОСТАНАТИ НЕОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ 

24. Амонијак µg/l NH3 20 500 >500 

  µg/l NH4 1000 10000 >1000 

25. Азбест µg/l не смее да биде присутен 

26. Бор µg/l B 200 750 >750 

27. Цијаниди µg/l CN 1 100 >100 

28. Флуориди µg/l F 300 1500 >1500 

29. Фосфор – елементарен µg/l P 0,01 0,1 >0,1 

30. Хлор µg/l Cl2 2 10 >10 

31. Нитрати µg/l N 10000 15000 >15000 

32. Нитрити µg/l N 10 500 >500 

33. Селен µg/l Se 10 10 >10 

34. Сулфиди - вкупни µg/l S-2 2 50 >50 
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Прилог 11 Преглед на состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух за поширокото подрачје на проектот 
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Прилог 12 Извод од просторен план на РМ, синтезна карта – управување со цврст 
отпад 

 

 

 

Локација на проект 
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Прилог 13 Резултати од анализи на примероци од почва  

Основни педолошки параметри 

Т4 
Т10а 
Т11 

pH P2O5 

(mg/100g) 
K2O 

(mg/100g) 
Орг. Мат. 

(%) 
Песок 

(%) 
Тиња 
(%) 

Глина 
(%) 

S 
(mekv/100g

) 

T 
(mekv/100g

) 

V 
(%) 

0-5cm 7.89 13.2  22.5  1.35  41.6 35 23.4 33.1  33.1 100 

5-20cm 7.93 / / / / / / / / / 

0-5cm 7.72 2.03 26 1.74 31.8 36.6 31.6 38.3 38.3 100 

5-20cm 7.71 / / / / / / / / / 

0-5cm 7,52 7,26 28,9 2,52 35,4 41,2 23,4 35,1 35,1 100 

5-20cm 7,59 / / / / / / / / / 

 

Неоргански токсични материи 

Т4 
Т10а 
Т11 

Hg 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Co 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Mo 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

0-5cm 0.12 0.31 16.2 10.4 38.7 232 24 209 0.52 71.9 

5-20cm 0.13 0.36 16.3 10.1 38.4 236 24.5 213 0.49 75.2 

0-5cm <0.05 <0.3 19.7 12 42.9 202 26 212 <2 71.9 

5-20cm <0.05 <0.3 17.8 11.7 42 210 26.1 218 <2 68.2 

0-5cm 0,13 0,42 31,1 19,6 42,1 286 30,5 262 0,72 122 

5-20cm 0,11 0,29 24,1 19,9 44,7 295 31,5 281 0,72 93 

 
Органски токсични материи 

Т4 
Т10а 
Т11 

Бензен 
(mg/kg) 

Толуен 
(mg/kg) 

Ксилен 
(mg/kg) 

PAHs 
(mg/kg) 

Мин. 
Масла 

(mg/kg) 

0-5cm <0.05  <0.05  <0.05  <0.1  <20  

0-5cm <0.05  <0.05  <0.05  <0.1  <20  

0-5cm <0.05  <0.05  <0.05  <0.1  <20  
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Уредба за гранични, предупредувачки и критични вредности на органски и неоргански 

супстанции во почва (Uradni list 68/96) 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Гранични 1 100 60 0,8 50 85 200 

Предупредув. 2 150 100 2 70 100 300 

Критични 12 380 300 10 210 530 720 

Правилник за заштита на почва во Германија (BBodSchV, 1999) 

Pesek 0,4 30 20 0,1 15 40 60 

Ilovica 1 60 40 0,5 50 70 150 

Glina 1,5 100 60 1 70 100 200 

 

 PAH benzen toluen ksilen Минерално масло 

Гранични 1 0,05 0,05 0,05 50 

Предупредув. 20 0,5 65 12,5 2500 

Критични 40 1 130 25 5000 

Правилник за заштита на почва во Германија (BBodSchV, 1999) 

Органски материи 

>8% 

10 / / / / 

Органски материи 

<8% 

3 / / / / 

 

Извор: Студија за оценка на влијанието на полигонот Криволак врз животната средина 

со цел негова еколошка санација, ERICo Velenje – Institut za ekoloske raziskave doo, 

декември 2007 год. 
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Прилог 14 Потенцијалното влијание на бучавата врз најблиските чувствителни рецептори 

 

< 60 dB 
 
<70 dB 
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Прилог 15Листа на видови 
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Прилог 16 Хабитатнa карта 
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Прилог 17 Опфат на хидромелиоративен систем Тиквеш 

 

 

Локација на проект 
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Прилог 18 Постапките и критериумите за прифаќање на отпадот 

Согласно Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од 

секоја класа, подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, општи 

постапки за тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот (Сл.весник 

8/08). 

Основната карактеризација на отпадот 

Основни барања за основната карактеризација на отпадот 

(a) Извор на создавање и потекло на отпадот; 

(б) Информации за процесот на производство на отпадот (опис и карактеристики на 

необработените материјали и производи); 

(в) Опис на применетиот третман на отпадот во согласност со член 88 став 1 од Законот 

за управување со отпад, или наведување на причините зошто ваквиот третман не се 

смета за потребен; 

(г) Податоци за составот на отпадот и кога е потребно природата/карактериситиките на 

исцедокот; 

(д) Изглед на отпадот (мирис, боја, агрегатна состојба); 

(ѓ) Шифра според Листата на видови отпад; 

(е) За случај на т.н. огледални шифри: составот на опасниот отпад според Прилог I од 

Правилникот за поблиските услови за постапување со опасен отпад, начинот на 

пакување и означување на опасниот отпад; 

(ж) Информации кои докажуваат дека отпадот не припаѓа во исклучоците од член 86 од 

Законот за управување со отпад; 

(з) Класата на депонија во која отпадот може да биде прифатен; 

(џ) Ако е потребно, дополнителни мерки на претпазливост кои треба да бидат 

превземени на депонијата во врска со прифаќањето на отпадот и 

(и) Да се провери дали отпадот може да се рециклира или преработи. 

Тестирање 

Како генерално правило, отпадот мора да се тестира за да се добијат горенаведените 

информации. Освен испитувањата за природата на исцедокот, потребно е да се знае 

составот на отпадот, или истиот да биде определен со тестирање. Тестовите кои се 

користат за основна карактеризација мора секогаш да ги вклучуваат и оние кои што ќе се 

користат за тестирање за усогласеност. 

Во зависност од видот на отпадот се определува обемот на основната карактеризација, 

обемот на потребното лабораториско тестирање како и врската меѓу основната 

карактеризација и проверката за усогласност. Разлика може да се направи помеѓу: 

(a) отпади кои се создаваат редовно во истиот процес; 

(б) отпади кои не се создаваат редовно. 

Карактеризацијата предвидена со точките а и б, погоре, ќе обезбеди информации кои 

можат директно да се споредат со критериумите за прифаќање на отпадот на 

соодветната класа на депонија и, како дополнение, ќе обезбеди описни информации. 

(a) Отпади кои редовно се создаваат во истиот процес 

Ова се индивидуални и постојани отпади создадени во истиот процес, каде: 
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- инсталацијата и процесот на создавање на отпадот се добро познати, и влезните 

материјали во процесот и самиот процес се добро дефинирани. 

- операторот на инсталацијата ги обезбедува сите потребни информации и го информира 

операторот на депонијата за промените во процесот (особено за влезните материјали). 

Процесот често се случува во една инсталација. Но, отпадот може исто така да биде дел 

од различни инсталации, во колку може да се идентификува како единечен извор на 

создавање со заеднички карактеристики во рамките на граничните вредности (на 

пример, пепелта на дното од согорување на комуналниот отпад). 

За овие видови отпад, основната карактеризација ќе ги предвиди основните барања 

предидени со делот Основни барања за основната карактеризација на отпадот, а 

особено: 

- опсегот на промена на составот за секој отпад поединечно, 

- опсегот и варијабилноста на карактеристичните својствата на отпадот,- ако е потребно, 

способноста за исцедување на отпадот определена со тест за исцедување по партии 

(batch leaching test) и/или перколационен тест, и/или тест при различни pH вредности 

(pH зависен тест). 

- клучните параметри кои треба да се тестираат редовно. 

Ако отпадот е создаден во еден ист процес, но во различни инсталации, од страна на 

поседувачот на отпадот мора да биде дадена информација за опсегот на промените во 

составот на истиот. Врз основа на тоа, треба да се направат доволен број мерења со цел 

да се покаже опсегот и променливоста на карактеристичните својства на отпадот. 

Откако ќе се утврдат карактеристиките на отпадот, истиот ќе биде предмет само на 

тестирањето за усогласеност, освен ако не се случила некоја значајна промена во 

процесот на негово создавање или во составот и својствата на искористените суровини и 

материјали во самиот процес. 

За видовите на отпад создадени во истиот процес во иста инсталација, резултатите од 

мерењата можат само да покажат незначителни промени на својствата на отпадот во 

споредба со соодветните гранични вредности. Тогаш може да се смета дека се утврдени 

карактеристиките на отпадот, и истиот ќе биде предмет само на тестирањето за 

усогласеност, освен ако не се случила некоја значајна промена во процесот на негово 

создавање или во составот и својствата на искористените суровини и материјали во 

самиот процес. 

Отпадот од инсталациите за времено отстранување или негово мешање, од претоварните 

станици или од мешани извори на отпади собрани од лицата собирачи на отпад, можат 

да варираат значително во нивните својства. Ова мора да биде земено предвид во 

основната карактеризација. Ваквите видови отпад можат да потпаднат под точка 1.1.2 на 

овој прилог. 

(б) Видови отпад кои не се создаваат редовно 

Овие видови на отпади не се редовно создадени во исти процеси и во исти инсталации и 

не се дел од добро окарактеризираните извори на отпад. За секоја вака создадена 

количина на отпад треба да биде направена основна карактеризација. Основната 

карактеризација треба да ги вклучи основните барања за основна карактеризација од 

точка 1.1.2 на овој прилог. Во случаите кога се извршува основна карактеризација за 

секоја група на отпад посебно, нема потреба од тестирање за усогласеност. 

1.1.4. Случаи каде тестирањето не е потребно 

Тестирање за основна карактеризација не треба да се спроведе во следниве случаи: 
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(a) ако отпадот е на Листата на видови на отпад за кои не е потребно тестирање, како 

што е дадено во делот 2 на прилогот од соодветниот Правилник; 

б) доколку сите потребни информации за основната карактеризација се познати и 

спроведени согласно овој правилник и 

(в) ако за одредени видови на отпад тестирањето е непрактично или кога соодветните 

постапки за тестирање и критериумите за негово прифаќање не се достапни. Сепак, ова 

мора да биде оправдано и документирано, вклучувајќи ја и причината заради која 

отпадот ќе се смета за прифатлив во соодветната класа на депонии. 

1.2. Тестирање за усогласеност 

Откако врз основа на направената основната карактеризација согласно основната 

карактеризација, ќе се утврди дека отпадот може да биде прифатен во соодветната класа 

на депонија и истиот следствено ќе биде предмет на тестирање за усогласеност, со цел да 

се утврди дали е во согласност со резултатите од основната карактеризација и на 

релевантните критериуми за прифаќање како што е предвидено во делот 2 на прилогот 

на соодветниот Правилник. 

Целта на тестирањето за усогласеност е да се проверуваат повремено компонентите на 

отпад кои пристигнуваат редовно. 

Релевантните параметри кои треба да се тестираат се определени на основа на информа-

циите од основната карактеризација. Со ова тестирање ќе се изврши само проверка на 

критичните параметри (клучните варијабли), одредени со основната карактеризација. 

Проверката треба да покаже дека отпадот ги задоволува граничните вредности за 

критичните параметри. 

Тестовите кои се користат за тестирањето за усогласеност треба да вклучат еден или 

повеќе тестови од оние кои се користени за основна карактеризација. Притоа, 

тестирањето ќе се состои најмалку од тест за исцедување по партии (batch leaching test). 

За таа цел, ќе се користат методите предвидени во делот 3 на овој прилог. 

Отпадите кои се исклучени од барањата за тестирање за основна карактеризација од 

точките (а) и дел (в), исто така се исклучени и од тестирањето за усогласеност. Во таков 

случај се врши само проверка на документацијата за усогласеност со податоците од 

основната карактеризација. 

Испитувањето за усогласеност треба да се спроведува најмалку еднаш годишно при што 

операторот мора да обезбеди, во секој случај поединечно, дека соодветното мерење е 

спроведено во рамките на опсегот и фреквенцијата определена со основната 

карактеризација. 

Податоците од тестирањето треба да се чуваат во период не пократок од 30 години по 

затворањето на депонијата, или во друг рок определен од надлежен орган, при што е 

утврдено дека не постои опасност по здравјето на луѓето и животната средина. 

1.3. Потврда на лице место 

Секоја пратка на отпад доставена до депонијата треба визуелно да биде прегледана пред 

и по истоварот, а треба да се извршии проверка и на поропратната документација. За 

отпадот кој е депониран од создавачот на отпад, во депонија која тој ја контролира, оваа 

потврда може да биде извршена на местото на неговото испраќање. 

Отпадот може да биде прифатен во депонијата само ако истиот бил предмет на основна 

карактеризација и на тестирање за усогласеност, како и доколку истиот е опишан во 

пропратната докумантација. Ако тоа не е случај, тогаш таквиот отпад не треба да биде 

прифатен на депонијата. 
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По приемот на отпадот, периодично треба да бидат земани мостри. Земените мостри 

треба да се чуваат по прифаќањето на отпадот за период не помалку од 3 месеца. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОТПАДОТ 

Овој дел ги определува критериумите за прифаќање на отпадот во секоја класа на 

депонија, вклучувајќи ги и критериумите за подземно складирање. 

Во определени околности се дозволени до 3 пати повисоки гранични вредности за 

определени параметри наброени во овој дел (освен растворен органски јаглерод 

(РОЈ/DOC) во делот 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.4.1 на овој прилог, за бензен, толуен, етил 

бензен и ксилен (БТЕК/BTEX), полихлорирани бифенили (ПХБ/PCBs) и минералните 

масла во делот 2.1.2.2 на овој прилог, вкупен органски јаглерод (ВОЈ/TOC) и pH во делот 

2.3.2 на овој прилог и губиток при жарење (ГПЖ/LOI) и/или (ВОЈ/TOC) во делот 2.4.2 на 

овој прилог и ограничувањето на можното покачување на граничните вредности за 

(ВОЈ/TOC) во делот 2.1.2.2 на прилогот за само 2 пати од граничните вредности) ако: 

- надлежниот орган издаде дозвола за определени видови отпад, на основа од случај до 

случај, за негово прифаќање на конкретна депонија, земајќи ги предвид 

карактеристиките на депонијата и нејзината околина и 

- емисиите (вклучувајќи го и исцедокот) од депонијата, земајќи ги предвид граничните 

вредности за овие специфични параметри определени во овој дел, кои не претставуваат 

дополнителен ризик по животната средина според процената на ризикот. 

2.1 Критериуми за прифаќање отпад на депонии за инертен отпад 

2.1.1Листа на отпади прифатливи во депониите за инертен отпад без тестирање 

Отпадите дадени во табела 1 се претпоставува дека ги исполнуваат критериумите што се 

дадени во дефиницијата за инертен отпад во член 6 став 1 точка 4 од Законот за 

управување со отпад и критериумите дадени во делот 2.1.2 на прилогот од соодветниот 

Правилник. Овие отпади можат да бидат прифатени на депониите за инертен отпад без 

тестирање. 

Отпадот примен на депонија за инертни отпади без тестирање мора да претставува 

пооделна компонента (да потекнува од еден извор), од еден вид на отпад. Различните 

отпади кои ги содржи листата во табелата 1 можат да се прифатат заедно само со доказ 

дека потекнуваат од ист извор. 

Во случај на сомневање за загадување на инертниот отпад кој е примен без тестирање, 

утврдено со визуелна инспекција или од информација за потеклото на отпадот, од 

операторот на депонијата истиот треба да го испита, или да го одбие примањето на 

отпадот на депонијата. Ако отпадите од табелата 1 се загадени или содржат други 

материјали или супстанци како метали, азбест, пластични материи, хемикалии итн, до 

ниво што го зголемува ризикот, а кое е доволно да го оправда депонирањето на таквите 

отпади во друга класа на депонии, тие може да не бидат прифатени во депонијата за 

инертен отпад од операторот на депонијата. 

Доколку постои сомневање дека отпадот не ја исполнува дефиницијата за инертен отпад 

(согласно член 6 став 1 точка 4 од Законот за управување со отпад) и не ги исполнува 

критериумите дадени во точката 2.1.2 на прилогот од соодветниот Правилник, или 

постои сомневање за негово евентуално загадување, тогаш мора да се изврши тестирање 

на отпадот со примена на методите дадени во делот 3 на овој прилог. 

шифра на отпад опис на отпад Ограничување 
101103 отпад од стаклени 

влакнести материјали 

само без органски лепила 

150107 пакување од стакло  

170101 бетон само селектиран шут ШГР 
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шифра на отпад опис на отпад Ограничување 
170102 цигли само селектиран шут ШГР 

170103 керамиди и керамика само селектиран шут ШГР 

170107 смеси или посебни 

фракции од бетон, 

цигли, керамида и 

керамика, поинакви од 

оние 170106 

само селектиран градежен шут  

170202 стакло  

170504 земја и камења 

неспомнати во 170503 

со исклучок на површинска земја, тресет, 

земја и камења од загадени локации 

191205 стакло  

200102 стакло само поединечно собрано стакло 

200202 земја и камења единствено како отпад од градини и паркови, 

со исклучок на површинска земја и тресет 

 

(*)селектиран шут од градење и рушење (ШГР) со ниски примеси од други видови на 

материјали (како метали, пластика, земја, органски материјали, дрво, гума итн.) 

Потеклото на отпадот мора да се знае. 

- Не се однесува на шут од градење и рушење од конструкции загаден со неоргански или 

органски опасни супстанци, на пр. заради производниот процес во објектот, загадување 

на земјиште, складирање и користење на пестициди или други опасни супстанци итн, 

освен ако не се докаже дека срушениот објект не бил значајно загаден. 

- Не се однесува на шут од градење и рушење од објекти третирани, покриени или 

исфарбани со материјали кои содржат опасни супстанци во значителни количини. 

Отпадот кој не потпаѓа во листата во табела 1 мора да биде тестиран како што е дадено 

во делот 1 на овој прилог, за да се одреди дали ги исполнува критериумите за прифаќање 

на отпад во депониите за инертен отпад како што е дадено во делот 2.1.2 на овој прилог. 

2.1.2 Гранични вредности за прифаќање на отпад во депониите за инертен отпад 

2.1.2.1 Гранични вредности за исцедок 

За отпадите примени на депонија за инертен отпад се применуваат следните гранични 

вредности за исцедокот, пресметани при односот на течен и цврст дел (Т/Ц) (L/S) 2 l/kg и 

(L/S)=10 l/kg за вкупното количество создаден раствор и директно изразено во mg/l за 

C0 (првиот елуат од перколационен тест при однос (L/S)=0,1 l/kg). 

При испитувањето за определување на граничните вредности од табела 2 се користат 

методите за тестирање дадени во делот 3 на овој прилог. 

компонента (L/S) =2 l/kg (L/S) =10 l/kg Co(перколационен 
тест) 

 mg/kg сува супстанца mg/kg сува супстанца mg/l 

As 0.1 0.5 0.06 

Ba 7 20 4 

Cd 0.03 0.04 0.02 

Cr 0.2 0.5 0.1 

Cu 0.9 2 0.6 

Hg 0.003 0.01 0.002 

Mo 0.3 0.5 0.2 

Ni 0.2 0.4 0.12 

Pb 0.2 0.5 0.15 

Sb 0.02 0.06 0.1 

Se 0.06 0.1 0.04 
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компонента (L/S) =2 l/kg (L/S) =10 l/kg Co(перколационен 
тест) 

Zn 2 4 1.2 

хлориди 550 800 460 

флуориди 4 10 2.5 

сулфати 560 (*) 1000 (*) 1500 

фенол индекс 0.5 1 0.3 

POJ DOC (**) 240 500 160 

ВРЧ TDS (***) 2500 4000 - 

 

(*) ако отпадот не ги задоволува овие вредностите за сулфатот, тој сепак може да се 

смета дека е во согласност со критериумите за негово прифаќање, ако резултатите од 

исцедувањето не ги надминуваат било кои од следните вредности: 1500 mg/l како Co при 

(L/S) = 0,1 l/kg и/или 6000 mg/kg при (L/S) = 10 l/kg. Потребно е да се спроведе 

перколационен тест за да се определи граничната вредност при (L/S) = 0,1 l/kg при 

почетни услови на еквилибриум, каде вредноста за односот (L/S) = 10 l/kg може да се 

определи или со тест за исцедување по партии (batch leaching test) или со перколационен 

тест под услови блиски до локалниот еквилибриум. 

(**) ако отпадот не ги задоволува овие вредности за растворлив органски јаглерод РОЈ 

(DOC) при услови на сопствена pH вредност, истиот може алтернативно да биде тестиран 

при (L/S) = 10 l/kg и pH помеѓу 7,5 и 8,0. Отпадот може да се смета дека е во согласност со 

критериумите за прифаќање за РОЈ (DOC) ако резултатите од испитувањето за РОЈ (DOC) 

не ја надминуваат вредноста од 500 mg/kg. (нацрт метод врз основа на prEN 14429 е 

достапен). 

(***) наместо вредностите за сулфати и хлориди можат да се искористат вредностите за 

вкупно растворените честички (ВРЧ) (TDS) . 

2.1.2.2. Гранични вредности за вкупната содржина на органски параметри 

Како дополнение на граничните вредности за исцедокот дадени во делот 2.1.2.1 на овој 

прилог, инертниот отпад мора да ги задоволи следниве гранични вредности: 

параметар вредност mg/kg 

вк. орг. јаглерод 30 000 (*) 

бензен, толуен, етилбензен, ксилен 6  

минерални масла (C10 – C40) 500 

ПАХс 20 (**) 

ПХБ 1 

 

(*) Во случај на почви, надлежниот орган може да дозволи и повиски гранични вредности 

во услови кога е постигната вредност од 500 mg/kg за РОЈ (DOC) при (L/S) = 10 л/кг, или 

при сопствена pH вредност на почвата или при вредност на pH помеѓу 7,5 и 8,0. 

(**) за земја, вредноста на параметарот може да ја надмине дадената вредност од табела 

3, ако уделот на земја измешана со хумус или тресет или градежен шут не надминува 

10% од вкупниот волумен на отстранет отпад на депонијата. 

2.2 Критериуми за депониите за неопасен отпад 

Во овој дел се дадени граничните вредности за неопасен отпад, депониран во иста ќелија 

заедно со стабилизиран, нереактивен опасен отпад. 
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2.2.1 Отпади прифатливи за депониите за неопасен отпад без тестирање 

На депониите за неопасен отпад се дозволува прифаќање без претходно тестирање на 

следните отпади: комуналниот отпад дефиниран во член 6 став 1точка 5 од Законот 

зауправување со отпад кој е класифициран како неопасен отпад во група 20 од Листата 

на вивови на отпади, одвоено собрани неопасни фракции од домашниот отпад и исти 

неопасни материјали од друг извор. 

Отпадите може да не се прифатат на депонијата за неопасен отпад ако истите не биле 

подложени на претходен третман врз основа на член 86 од Законот за управување со 

отпад, или ако се загадени до ниво кое го зголемува ризикот сврзан со отпадите доволно 

за да се, оправда неопходноста од негово отстранување во друга инсталација. 

Отпадите може да не бидат прифатени во ќелии каде е прифатен стабилизиран, 

нереактивен опасен отпад според член 88, став 6 од Законот за управување со отпад. 

2.2.2 Гранични вредности за примање отпади на депонии за неопасен отпад 

Во табела 4 се дадени граничните вредности за зрнест неопасен отпад прифатен во иста 

ќелија со стабилизиран нереактивен опасен отпад, пресметани за односот на течен и 

цврст дел (L/S)= 2 l/kg и (L/S)=10 l/kg за вкупното количество создаден раствор и 

директно изразено во mg/l за C0 (во првиот елуат од перколациониот тест при (L/S)= 0,1 

l/kg). Во зрнести отпади спаѓаат сите отпади кои не се монолитни. При испитувањето за 

определување на граничните вредности од табела 4 се користат методите дадени во 

делот 3 на овој прилог. 

компонента (L/S) =2 l/kg (L/S) =10 l/kg Co(перколационен 
тест) 

 mg/kg сува супстанца mg/kg сува супстанца mg/l 

As 0.4 2 0.3 

Ba 30 100 20 

Cd 0.6 1 0.3 

Cr 4 10 2.5 

Cu 25 50 30 

Hg 0.005 0.2 0.003 

Mo 5 10 3.5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0. 2 0.7 0.15 

Se 0.3 0.5 0.2 

Zn 25 50 15 

хлориди 10000 15000 8500 

флуориди 60 150 40 

сулфати 10000 20000 7000 

фенол индекс - 800 250 

POJ DOC (*) 380 - - 

ВРЧ TDS (**) 40000 6000 - 

 

(*) ако отпадот не ги задоволува овие вредности за расторлив органски јаглерод РОЈ 

(DOC) во услови на сопствена pH вредност, истиот може да биде тестиран алтернативно 

при (L/S) = 10 l/kg и pH помеѓу 7,5 и 8,0. Отпадот може да се смета дека е во согласност со 

критериумите за прифаќање ако резултатите од ова испитување за РОЈ (DOC) не ја 

надминуваат вредноста од 800 mg/kg. 

(**)наместо вредностите за сулфати и хлориди можат да се искористат вредностите за 

вкупно растворените честички (ВРЧ) (TDS). Критериумите за монолитните отпади треба 

да го гарантираат истото ниво на заштита на животната средина, кое што се постигнува 

со граничните вредности за грануларни отпади, дадени во табела 4. 
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2.2.3. Услови за примање на отпади врз база на гипс на депонии за неопасен отпад 

Неопасни материјали врз база на гипс треба да се депонираат во депонии за неопасен 

отпад и тоа во ќелии каде не се депонира биоразградлив отпад. За отпади депонирани 

заедно со отпади врз база на гипс се применуваат граничните вредности за ВОЈ (TOC) и 

РОЈ (DOC) дадени во точките 2.3.1 и 2.3.2 на овој прилог. 

2.3 Критериуми за прифаќање опасен отпад на депонии за неопасен отпад 

Стабилизиран и нереактивен отпад значи дека природата на исцедокот на отпадот нема 

да се промени во негативна насока за подолг временски период, во состојби на 

проектните услови на депонијата или предвидени можни опасности како: 

- внатре во самиот отпад ( на пример, биоразградување), 

- под влијание на долгорочни амбиентални услови (на пример, вода, воздух, температура, 

механички пречки), 

- под влијание на други видови отпад (вклучувајќи ги продуктите од отпадот како 

исцедокот и гасовите). 

2.3.1 Гранични вредности за исцедок 

Граничните вредности за исцедок од зрнест опасен отпад кој е прифатлив на депонии за 

неопасен отпад, пресметано при (L/S) = 2 и (L/S) = 10 l/kg за вкупното количество 

создаден раствор и директно изразено во mg/l за C0 (првиот елуат од перколациониот 

тест се прави при (L/S) = 0,1 l/kg). Зрнестиот отпад ги вклучува сите отпади кои не се 

монолитни. При испитувањето на отпадите за определување на граничните вредности 

од табела 5 се користат методите дадени во делот 3 на овој прилог. 

Табела 5: 

компонента (L/S) =2 l/kg (L/S) =10 l/kg Co(перколационен 
тест) 

 mg/kg сува супстанца mg/kg сува супстанца mg/l 

As 0.4 2 0.3 

Ba 30 100 20 

Cd 0.6 1 0.3 

Cr 4 10 2.5 

Cu 25 50 30 

Hg 0.005 0.2 0.003 

Mo 5 10 3.5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0. 2 0.7 0.15 

Se 0.3 0.5 0.2 

Zn 25 50 15 

хлориди 10000 15000 8500 

флуориди 60 150 40 

сулфати 10000 20000 7000 

фенол индекс - 800 250 

POJ DOC (*) 380 - - 

ВРЧ TDS (**) 40000 6000 - 

 

(*)ако отпадот не ги задоволува овие вредности за расторлив органски јаглерод РОЈ 

(DOC) во услови на сопствена pH вредност, истиот може да биде тестиран алтернативно 

при (L/S) = 10 l/kg и pH помеѓу 7,5 и 8,0. Отпадот може да се смета дека е во согласност со 
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критериумите за прифаќање ако резултатите од ова испитување за РОЈ (DOC) не ја 

надминуваат вредноста од 800 mg/kg. 

(**)наместо вредностите за сулфати и хлориди можат да се искористат вредностите за 

вкупно растворените честички (ВРЧ) (TDS)  

Критериумите за монолитните отпади треба да го гарантираат истото ниво на заштита 

на животната средина, кое што се постигнува со граничните вредности за зрнестии 

отпади, дадени во табела 5. 

2.3.2 Други критериуми за прифаќање стабилизирани и нереактивни опасни 
отпади на депонии за неопасен отпад 

Како дополнување на граничните вредности за исцедокот од табела 5, грануларниот 

опасен отпад мора да ги задоволува и следните дополнителни критериуми: 

параметар вредност 

TOC 5% 

pH min. 6 

ANC мора да биде оценет 

 

(*) доколку оваа вредност не е достигната, повисока гранична вредност може да биде 

дозволена од страна на надлежен орган, во случај да е постигната ПОЈ (DOC) вредноста од 

800 mg/kg за L/S = 10 l/kg, при една од двете вредости за pH: сопствената pH вредност на 

материјалот или за pH вредност помеѓу 7,5 и 8,0. 

Зрнестиот опасен отпад треба да има доволна физичка стабилност и носива способност. 

Критериумите за монолитни отпади треба да гарантираат дека опасните монолитни 

отпади се стабилизирани и нереактивни, за да бидат прифатени на депонија за неопасен 

отпад. 

2.3.3 Услови за прифаќање отпади од азбест на депонии за неопасен отпад 

Градежните материјали кои содржат азбест или друг соодветен отпад од азбест може да 

се депонираат на депонии за неопасен отпад без претходно тестирање согласно. За да 

можат градежните материјали кои содржат азбест или други отпади од азбест да бидат 

прифатени на депонии за неопасен отпад мора да ги исполнат следниве барања: 

- Отпадот да не содржи други опасни материи освен сврзан азбест, вклучувајќи и 

азбестни влакна сврзани со врзивно средство или спакувани во пластика, 

- Депониите треба да прифаќаат само градежни материјали кои содржат азбест и други 

подобни отпади од азбест. Овие отпади може исто така да се депонираат во посебни 

ќелии на депониите за неопасен отпад, доколку ќелијата е изградена за таа намена, 

- со цел да се избегне растурањето на азбестни влакна, местото на депонирање треба 

секојдневно да се покрива, како и пред секоја операција на компактирање со соодветен 

прекривен материјал, а доколку отпадот не е спакуван истиот треба постојано да се 

навлажнува со вода, 

- По затварањето на депонијата, се нанесува завршен прекривен слој над 

депонијата/ќелиите со цел да се избегне опасноста од растурање на азбестни влакна, 

- Не е дозволено изведување каква било работа на депонијта/ќелијата со која ќе се 

предизвика расфрлање на азбестни влакна (на пример, копање на дупки), 

- По затворањето на депонијата треба да се сочува планот за локацијата на 

депонијата/ќелијата кој точно утврдува и покажува каде е депониран отпад од азбест. 
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Таквиот план ќе се чува во рок не пократок од 30 години по затварањето на депонијата, 

или во друг рок определен од надлежен орган, при што е утврдено дека не постои 

опасност по здравјето на луѓето и животната средина. 

- Треба да се преземат соодветни мерки за ограничување на можните употреби на 

почвата по затворањето на депонијата, со цел избегнување на можноста за контакт на 

луѓето со отпадот. 

За депонии кои прифаќаат само градежен материјал кој содржи азбест, во колку 

претходно наведените барања се задоволени, барањата од точка 3.2 и точка 3.3 на овој 

прилог, може да бидат редуцирани. 

Земање на мостри и методи за испитување 

Земањето на мостри и испитувањето за основната карактеризација и тестот за 

усогласеност треба да бидат изведени од независни и квалификувани институции. 

Лабораториите треба да имаат докажано искуство во испитување и анализи на отпад и 

да поседуваат ефикасен систем на контрола на квалитет во согласност со член 63 од 

Законот за управување со отпад. 

Надлежен ораган за вршење на стручни работи во обалста на животната средина може да 

допушти  

1. земањето на мостри да биде извршено од создавачите на отпад или од операторот на 

депонијата но под услов да е постигнат доволно ефикасен надзор од страна на независни 

и квалификувани институции кој гарантира дека целите дадени во овој правилник се 

исполнети. 

2. испитувањето на отпадот да се изведува од страна на создавачите на отпад или од 

операторите н депонијата ако имаат воспоставено соодветен систем за обезбедување на 

квалитетот вклучувајќи периодични независни проверки. 

Земање мостри од отпадот 

За земањето на мостри од отпадот, и тоа за изведување на основната карактеризација, 

тестот за усогласеност и тест за потврда на лице место, треба да се подготви план за 

земање на мостри во согласност со: 

1) Европските стандарди прифатени како македонски стандарди (делот 1 од 

стандардите за земање на мостри. 

2) Меѓународните стандарди прифатени како македонски стандарди, во случај кога не се 

опфатени со точка 1, 

3) Национални стандарди во случај да не се опфатени со точките 1 и 2, 4) Методи 

одобрени при акредитација на лабораториите од страна на телото за акредитација а кои 

не се опфатени со точките 1, 2 и 3,  

Општи својства на отпадот 

EN 13137 Определување на TOC во отпадот, милта и наносот prEN 14346 Пресметка на 

сува материја со определување на сув остаток или содржина на вода 

Подготовка на елуат 

prEN 14405 тест за природата на исцедокот- перколационен тест за неоргански состојки 

EN 12457/1 - 4 исцедок -елуирање на зрнест отпад и милови дел 1: (L/S) = 2 l/kg, 

димензии на честичките < 4 mm дел 2: (L/S) = 10 l/kg, димензии на честичките < 4 mm 

дел 3: (L/S) = 2 и 8 l/kg, димензии на честичките < 4 mm дел 4: (L/S) = 10 l/kg, димензии 

на честичките < 10 mm 

Разградба (дигестија) на сиров отпад 
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EN 13657 разградба (дигестија) на последователно определување на делови кои се 

растворливи во царска вода (делумна дигестија на цврстиот отпад пред елементарните 

анализи, при што силикатната матрица останува неоштетена) EN 13656 Дигетија со 

помош на микробранови од смеса на флуороводородна (HF), и азотна (HNO3) киселина за 

последователно определување на елементите (вкупна дигестија на цврстиот отпад пред 

елементарните анализи).  

Анализи 

ENV 12506 Анализи на елуати - Определување на pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, 

NOz, Pb, вкупен S, SO4, V и Zn (анализи на неоргански супстанци на цврстиот отпад и/или 

неговиот елуат, макро, микро елементи и елементи во траги. 

ENV 13370 Анализи на елуати - Определување на амонијак, AOX, проводливост, Hg, 

фенолен индекс, TOC, лесно испарлив CN, F (анализи на неоргански состојки од цврстиот 

отпад и/или неговиот елуат (анјони)). prEN 14039 Определување на јагленоводороди во 

опсег од C10 до C40 со гасна хроматографија. 
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Прилог 19 Насоки за следење и контрола на депонија работа за време на работа, во 
фаза на затворање и натамошна грижа по затворањето 

Согласно Правилник за начинот и постапката за работа, следење и контрола на 

депонијата за време на работењето, следење и контрола на депонијата во фазата 

на затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот 

и условите за грижа за депониите откако тие ќе престанат да работат 

(Сл.весник 156/2007). 

 

1. Табела Метеоролошки податоци     

            (Прилог бр.1 од Правилникот) 

 оперативна фаза фаза на постзатворање и 
грижа 

количина на врнежи дневно дневно, дадено на месечни 

вредности 

температура (мин. макс 14:00) дневно месечен просек 

правец и сила на доминантен 

ветар 

дневно не се бара 

испарување (лизиметар) (1) дневно дневно, дадено на месечни 

вредности 

атмосфер. блажност (14:00) дневно месечен просек 

(1) или други соодветни методи 

Забелешка: Мерењето се врши во 14 часот по средноевропско време 

 

2. Обврските и начинот на следење на емисии во воздух од депониски гас дадени во 

Правилникот не се пренесени во овој прилог со оглед на класата на депонија и 

видовите отпад што се предвидени да се депонираат на предметната депонија. 

 

 

3. Табела Општи барања за следење на исцедокот, површинските води и гасот од 

депонијата 
        (Прилог бр.5 од Правилникот) 

 оперативна фаза фаза на постзатворање и 
грижа (3) 

волумен на процедок месечно (1) (3) секои шест месеци 

состав на процедок (2) на три месеци(3) секои шест месеци 

волумен и состав на 

површинска вода (7) 

на три месеци(3) секои шест месеци 

потенцијални гасови и емисии 

и атмосферски притисок (4) CH
4

, 

CO
2

, O
2

, H
2

S, H
2 

месечно (3) (5) секои шест месеци (6) – 

стандардна метода 

(1) честотата на земање примероци за определување на волуменот и составот 

можела да се приспособи врз основа на составот и видот на отпад во депонијата 

(во купови над ниво на земја, под ниво на земја...). Ова треба да биде определено 

во дозволата. 

(2) параметрите што треба да се измерат и супстанциите кои треба да се анализираат 

се различни во зависност од составот на отпадот кој се депонира; тие мора да се 
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утврдени во дозволата и да ги одразуваат пр карактеристики на исцедување на 

отпадите. 

(3) доколку евалуацијата на податоците покажува дека подолгите интервали се 

подеднакво ефикасни, тогаш тие можат да се прилагодат. За исцедоците, 

проводливоста мора секогаш да се мери најмалку еднаш годишно. 

(4) овие мерења воглавно се поврзани со содржината на органски материи во 

отпадот. 

(5) CH4, CO2, O2, редовно, а другите гасови по потреба, согласно содржината на 

депонираниот отпад, со цел да се рефлектираат неговите особини на цедење. 

(6) ефикасноста на системот за екстракција на гас мора да се проверува редовно. 

(7) врз основа на карактеристиките на локацијата на депонијата, надлежниот орган 

може да определи дека вакви мерења не се потребни, во случаите кога не постои 

влијание на деповијата врз волуменот и составот на површинските води. 

* волумен на процедок и состав на процедок се применуваат само таму каде 

собирањето на исцедокот се врши и каде нема сериозен ризик по животната средина 

и здравјето на лугето.  

 

 

4. Табела Следење на исцедок     

             (Прилог бр.6 од Правилникот) 

Параметар (1) Процедок (2) 
следење фрекфенција 

визуелан проверка / мириси дневно 

ниво на исцедок дневно 

БПК на три месеци 

ХПК на три месеци 

хлориди на три месеци 

амонијак годишно 

електро проводливост годишно 

pH годишно 

метали/неметали (3) годишно 

цијаниди (вкупно) годишно 

флуориди годишно 

Листа I/II органски супстанци (4) годишно 

жива годишно 

сулфати годишно 

вкупен фосфор/ортофосфати годишно 

(1) сите нализи треба да се изведат од овластена лабораторија користејќи 

стандардни или меѓународно прифатени процедури 

(2) визуелната проверка и нивоата на исцедокот треба да се следат на сите 

контролни точки во ќелијата, собирните шахти и резервоарите (базените) за 

исцедокот. Составот на исцедокот треба да се анализира од резервоарите 

(базените) за исцедокот. 

(3) метали и елементи анализирани преку атомска апсорпција/индуктивно плазма 

треба да се земат минимум следните параметри: бор, кадмиум, калциум, хром 

(вкупен), бакар, железо. олово, магнезиум, никел, калиум, натриум и цинк. 
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(4) примероците наменети за анализа на присуство на органски состојки со употреба 

на гасна хроматографија/масна спектометрија или други соодветни техники, при 

што се користат листити на супстанци согласно прописисте за хемикалии. 

  

 

 

5. Табела Општи барања за следење на подземни води   

        (Прилог бр.8 од Правилникот)

  

 

 

 Оперативна фаза Фаза на затворање и грижа 

3.1 Ниво на подземна вода Секои шест месеци (1) Секои шест месеци(1) 

3.2 Состав на подземна вода Зависно од локација(2)(3) Зависно од локација(2)(3) 

(1) Ако нивоата на подземната вода се менуваат, фрекфенцијата на земање на 

примероци мора да се зголеми 

(2) Фрекфенцијата мора да се заснова на можноста за мерки за санација помеѓу две 

земања на примероци ако алармантното ниво на е достигнато (на 

пр.фрекфенцијата мора да биде определена врз основа на познавањата и оценката 

на брзината на подземниот тек) 

(3) Кога е достигнато алармантното ниво, потребна е потврда со повторување на 

земање на примероци. Во случаите кога и по повторното земање на примероци 

нивото е потврдено, тогаш мора да се искористат мерките за вакви случаи со 

планот на животната средина. 

 

 

6. Табела Параметри и фрекфенција за следење на подземни води  

        (Прилог бр.9 од Правилникот) 

Параметар (1) Следење, фрекфенција 

Визуелна проверка, мириси (2) Месечно 

Ниво на подземна вода (пиезометар) Месечно 

Проток (испумпана вода од пресретнувач) Постојано 

Растворен кислород Дневно (за време на испуштања од дренажниот 

слој на подземната вода) 

Електропроводливост Дневно (за време на испуштања од дренажниот 

слој на подземната вода) 

Амонијак Месечно/на три месеци (5) 

Хлориди Месечно/на три месеци (5) 

рН Месечно/на три месеци (5) 

Сулфати (SO4) Месечно/на три месеци (5) 

Метали/неметали (3) годишно 
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Параметар (1) Следење, фрекфенција 

Листа I/II органски супстанции (4) годишно 

Жива годишно 

Нитрати годишно 

Вкупен фосфор/ортофосфати годишно 

Фекални колиформи годишно 

Вкупно колиформи годишно 

(1) Сите анализи треба да се изведат од овластена лабораторија користејќи 

стандарди или меѓународно прифатени процедури 

(2) Таму каде што е очигледно висого загадување, треба да се анализираат 

дополнително мостри и да се прикаже цела низа на тестирани параметри 

(3) Метали и елементи анализирани преку атомска апсорпција/индуктивно 

спрегната плазма треба да се земаат како минимум следните елементи: бор, 

кадмиум, калциум, хром (вкупен), бакар, железо, олово, магнезиум, никел, калиум, 

натриум и цинк 

(4) Примероците наменети за анализа на присутво на органски состојки со употреба 

на гасна хроматографија /масна спектрометрија или други соодветни техники, 

при што се користи листата на супстанции согласно прописите на хемикалии 

(5) Месечно за подземна вода испуштена од дренажните слоеви према лагуната за 

атмосферски води, за друг случај три месеци 

 

 

Слика Изглед на пиезометар за следење на подземна вода 
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7. Табела Следење на состојба на тело на депонија    

         (Прилог бр.10 од Правилникот) 

 Оперативна фаза Фаза по затворање на 
депонија 

5.1 Структура и состав на 

телото на депонија (1) 

Годишно  

5.2 Слегнување на телото на 

депонијата 

Годишно Годишно мерење 

(1) Податоци за состојбата на предметната депонија: површина зафатена со отпад, 

волумен и состав на отпад, методи на депонирање, време и траење на 

депонирање, пресметка на преостанат капацитет на депонија кој сеуште е на 

располагање 


