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Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот 

Транспортниот систем за водено одлагање на пепелта од ТЕ Осломеј со 

депонирање во депресиите на рудникот Осломеј – Запад и Осломеј – Исток во 

Општина Осломеј, е изработена врз основа на член 76 и 77 од Законот за 

животна средина (Службен весник на РМ број 53/05). Во МЖСПП спроведена е 

постапка за Известување за намера за изведување на проектот, Утврдување на 

потребата од оцена на влијанието и Определување на обемот на оцената на 

влијанието на проектот. 

Во согласност со Уредбата за определување на проектите и за 

критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 

постапката за оценa на влијанијата врз животната средина (Службен весник на 

РМ 74/05), според карктеристиките, локацијата на опкружувањето и можните 

значајни влијанија е определен во Прилог II, точка 11(б). 

Студијата е изработена во согласност со Правилникот за содржината на 

барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието на 

проектот врз животната средина (Службен весник на РМ број 33/06). 

При изработка на Студијата користени се претходни истражувања 

направени од инвеститорот: 

 Истражувања за примена на најдобри достапни техники за 

складирање на пепел и згура; 

 Постојни искуства во примената на овие техники и ефектите од 

примената; 

 Следење на постојната состојба на медиумите на животната 

состојба; 

 Истражувања за итноста од реализација на проектот, спроведена 

со учество на јавноста, јавна дебата, прифатени барања од 

јавноста и договор за подршка за реализација на проектот.  

 

Применета е следната методологија на изработка на Студијата: 

1. Оформување на база на податоци: 

 Инвентаризација на постојна документација релевантна за 

проектот; 

 Обезбедување на проектна документација за реализација на 

проектот; 

 Систематизација на податоци за состојбата во животната средина 

и анализа на социо-економските услови во опкружувањето; 

 Консултации со инвеститирот за превземени мерки за следење и 

унапредување на состојбата во опкружувањето и целите на 

реализација на проектот; 

 Теренски активности.  

 

2. Изготвување на Студија со содржина: 
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 Валоризација на предложеното технолошко решение;  

 Анализа на алтернативи; 

 Вилание и мерки за заштита од реализација на проектот;  

 План за мониторинг на животната средина од реализираниот 

проектот; 

 Ефектите од престанок со работа; 

 Социо-економски ефекти од реализација на проектот; 

 Примена на домашна и ЕУ легислатива. 

 

Цели на Студијата: 

 Заштита на медиумите на животната средина со примена на нова 

технологија за одлагање на пепел и изградба на целосна 

технолошка инфраструктура; 

 Безбедно одлагање на пепелта и формирање на депонии за трајно 

решавање на проблемот со лебдечка пепел; 

 Рекултивација на деградирани површини од експлоатација на 

јаглен и создавање на услови за искористување и развој;  

 Обезбедување на квалитетен амбиентен воздух за заштита на 

здравјето на населението; 

 Создавање можности за нови работни места и одржување на 

постојните, преку технолошки развој; 

 Мониторинг на имплементацијата на проектот и оцена на 

оправданост од аспект на заштита на животната средина; 

 Јавност во активностите за подготовка и имплементација на 

проектот. 

 

1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ, КАРАКТЕРОТ, ГОЛЕМИНАТА И ПОТРЕБНАТА 

ЗЕМЈИШНА ПОВРШИНА 

 

АД ЕЛЕМ – Скопје Подружница РЕК ОСЛОМЕЈ, с.Осломеј, е дел од 

електроенергетскиот систем на Македонија со инсталирана моќност на блокот 

од 125 MW и нето просечно годишно производство од 500 GWh електрична 

енергија. Основно гориво е јаглен - лигнит со просечна калоричност од 7.600 

kj/kg. Јагленот се обезбедува од рудниците Осломеј – Запад и Стар рудник, од 

кои во 2009 година се ископани 1.156.709 t.  

Во тек се дополнителни геолошки истражни работи за проширување на 

површинската експлоатација на јаглен во помалите лежишта на локалитетите 

Чукале и Поповјани. Истражувањата во североисточнот ревир – локалитет 

Чукале, покажуваат резерви на јаглен од 1.500.000 t, a со Одлука на Владата 

на Република Македонија доделена е концесија за детални геолошки 

истражувања на минерална суровина – јаглен од АД Електрани на Македонија 

– Скопје, на локалитетот Поповјани, с. Поповјани, Општина Осломеј (Службен 

весник на РМ број 53/09), со површина на истражен простор од P = 7,8 m2. 
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Целта на истражните работи е утврдување на резервите на јагленови лежишта 

за да се обезбеди континуирано работење на термоелектраната во наредниот 

период од 10 – 15 години. Отварање на рудникот Поповјани и ревитализација 

на ТЕЦ Осломеј се предвидува за 2015 година.  

Во редовна работа на РЕК Осломеј континуирано се создава 32 – 40 t/h 

електрофилтерски – лебдечки пепел и околу 8 t/h згура. 

Складирање на пепелот и згурата се врши на депонија со површина од 27 

ha, на кота 862 m надморска висина, во природна депресија северно од 

термоцентралата. Се применува технологија на суво одлагање на пепел и 

механички транспорт со подвижна лента. 

Со новата технологија се врши измена во постапката на одложување на 

пепелот и згурата, со примена на транспортен систем за водено одлагање на 

хидромешавина. Технологијата вклучува припрема на хидромешавина од 

пепел, згура и вода во мешачка единица, транспорт на хидромешавината низ 

магистрален и дистрибутивен цевковод и нејзино трајно одложување во 

одлагалишта.  

За потребите на новата технологија во постојниот силос за пепел ќе се 

инсталира мешачката единица, а во рамки на депонијата за згура ќе се изгради 

пумпна станица со базен за сирова вода, ќе се инсталира систем за транспорт 

на згура и инсталации за превземање на пепелот од постојниот силос до 

мешачката единица  и инсталации за транспорт на хидромешавината. 

За таа цел предвидена е изградба на силос за згура со волумен од 112 

m3 со мост за транспорт на згура, и објект за трафостаница со разводна 

постројка, командна соба и пумпна станица со базен за сирова вода. Новиот 

објект ќе зафаќа површина од 162,30 m2.  

Транспортот на хидромешавина од пепел, згура и вода со приближен 

однос 1:1 ќе се врши со магистрален и дистрибутивен цевковод. Цевководот 

започнува од мешачката единица, а завршува во локацијата за одложување на 

просторот од постојната депонија на рудничка откривка од ПК Осломеј Исток. 

Магистралниот цевковод се сотои од две цевки со пречник од 180 mm и 

должина L= 2 x 2500 m, положени на ниски надземни бетонски ослонци. 

Дистрибутивниот цевковод на ободниот насип се состои од две цевки со 

пречник од 180 mm, положен на бетонски прагови. Вкупната површина на 

трасата на цевководот инесува 17.500 m2. 

Одложувањето на хидромешавината ќе се одвива во две фази на две 

локации во границите на РЕК Осломеј. Во фаза 1 ќе се депонира 

хидромешавина добиена од експлоатацијата на јаглен во ПК Осломеј Запад, а 

во фаза 2 од експлоатација на идните површински копови во локалитетите 

Чукале и Поповјани. 

Направен е избор на локација за одлагање на хидромешавината за 

фаза 1 во просторот на постојната депонија за одлагање на јаловина на ПК 

Осломеј - Исток. Одбраната депресија го обезбедува потербниот волумен за 

две годишно одлагање од 600.000 m3, и зафаќа површина од 132.640 m2.  
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Границите на експлоатационото поле Осломеј Запад, на кој воедно се 

одложува рудничката јаловина, е локација за одлагање на хидромешавина во 

фаза 2 и зафаќа површина од 1,996 km2.  

Изборот на локациите за објектите е направен врз основа на потребите за: 

 Лоцирање на објектот до постојните постројки за лесно 

вклопување на новата технологија; 

 Траста на цевководот да ги користи постојните пристапни патишта 

и дел од поранешната траса за транспорт на јаглен; 

 Одложување на хидромешавината во слободните депресии во 

постојните депонии за јаловина на ПК Осломеј Исток и ПК Осломеј 

Запад; 

 Да не се зафаќаат нови слободни површини; 

 Да не се нарушува постојната концепција на поставеност на 

одделните технолошки целини во РЕК Осломеј. 

 

Потребна земјишна површина за проектот фаза 1: 

Објект m2 

Објект за трафо и силос 162,30 

Цевковод 17.500 

Одлагалиште 132.640 

Вкупно површина 150.302,30 

Површина во ha 15,03 

 

Локацијата на трасата на цевководот и просторот за одлагање во ПК 

Осломеј Исток се во рамки на следните координати на точки од оперативен 

полигонси влак: 

Дет.точка Y X H 

1 500471.601 604138.974 691.317 

2 500437.699 603882.865 685.557 

3 500517.939 603497.889 673.712 

4 500612.127 603251.076 665.247 

5 500759.167 603067.569 656.110 

6 500754.243 602827.010 659.719 

7 500771.237 602611.221 666.132 

8 500902.052 602184.110 669.827 

9 501167.092 602013.831 673.084 

10 501523.568 601953.449 671.845 

 

Границите на експлоатационо поле на рудникот за јаглен Осломеј 

Запад се во рамки на следните координати. со површина од 1,996 km2: 

Точка  Координата Y Координата X 

T 1 499 500 4 603 500 

T2 500 750 4 603 250 

T3 499 500 4 602 250 

T4 500 000 4 601 250 
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T5 500 625 4 600 875 

 

Фази Земјишна површина           ha 

Фаза 1 15,03 

Фаза 2 199,6 

Вкупно  214,63 

 

 Технологијата на депонирање претставува процес на вцврстнување 

(солидификација) на одложената хидромешавина во постојана, цврста маса. За 

да се постигнат овие трансформации потребно е да се задоволи 

стехиометриски однос на згурата, пепел и водата која се користи како флуид во 

фазата на транспорт, во граници 1:1. Технолошкиот процес може да се подели 

на три фази: 

 Мешање на суровините во соодветен однос и добивање на 

хидромешавина во мешачка постројка; 

 Хидраулички транспорт на хидромешавината преку систем на 

пумпи и цевководи: 

 Одлагање на хидромешавината и вцврстување на депонија во 

формирани касети. 

 

Реализацијата на проектот ќе има позитивно влијание врз: 

 Подобрување на квалтетот на амбиентниот воздух; 

 Одржување на здрава животна средина и здравјето на луѓето; 

 Зачувување на природата и унапредување на земјоделството; 

 Социјали и економски придобивки за зголемување на стандардот 

на населението и намалување на миграцијата.  

 

1.1 Законска регулатива 

 

o Закон за животна средина (Службен весник на РМ број 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10); 

o Закон за управување со отпад ( пречистен текст) (Службен весник 

на РМ број 09/11); 

o Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ 

број 67/04, 92/07, 35/10); 

o  Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен 

весник на РМ број 70/07); 

o Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ број 67/04, 

14/06, 84/07, 35/10); 

o Закон за водите (Службен весник на РМ број 87/08, 6/09, 161/09); 

o Закон за заштита на културно наследство(Службен весник на РМ 

број 20/04, 115/07); 

o Закон за шуми (Службен весник на РМ број 64/09), 
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o Закон за заштита на растенијата (Службен весник на РМ број 

25/98, 06/00); 

o Закон за минералните суровини (Службен весник на РМ број 18/99, 

24/07); 

 

Стратегии, планови и програми: 

o Национален еколошки план 2 (НЕАП 2); 

o Просторен план на Република Македонија  (2002 – 2020); 

o Национален план за управување со отпад (НПУО 2009 – 2015); 

o Стратегија за управување со отпад на Република Македонија ( 

2008 – 2020). 

 

Ратификувани меѓународни конвенции: 

o Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во 

одлучувањето и пристап до правда во врска со прашања од 

областа на животната средина (Архус, 1998); 

o Конвенција за заштита на миграторните видови диви животни (Бон, 

1979), 

o Базелска конвенција за контрола на прекугранични загадувачи со 

опасен отпад и негово депонирање (Базел,1995); 

o Конвенција за заштита на биолошката разновидност (Рио де 

Жанеиро, 1992); 

o Конвенција за оцена на прекуграничните влијанија врз животната 

средина (Еспо, 1991); 

 

ЕУ Директиви: 

o Директива за хабитати 92/43/ЕЕC; 

o Директива за контрола на опасности од хаварии со присуство на 

опасни супстанции 96/82/ЕC; 

o ИСКЗ (IPPC) Директива 96/61 EC; 

o Директива на Европскиот парламант и на советот од 15 јануари 

2008 година за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето, 32008L0001. 
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2 ОПИС НА  ТЕХНОЛОГИЈАТА  ЗА ВОДЕНО ОДЛАГАЊЕ НА ПЕПЕЛ 

 

2.1  Постојна состојба 

 

Термоелектраната на РЕК Осломеј работи од 1980 година. Годишна 

продукција на пепел и згура изнесува околу 300.000 t годишно. Досегашното 

депонирање на пепелта се врши со технологија на суво одлагање, на депонија 

што се наоѓа над термоелектраната, на растојание од околу 1 km. 

Одведувањето на пепелта и згурата се врши со транспортна трака со 

оросување на почетокот од транспортот. 

Со досегашното работење на термоелектраната депонијата целосно е 

исполнета и нема простор за одлагање на пепел што би се продуцирал во 

наредниот период. Потребно е затварање на депонијата и ревитализација на 

просторот.  

Прекумерното депонирање на пепел може да доведе до хазарна 

ситуација на оштетување и попуштање на каскадните брани на депонијата, што 

ќе резултира во излевање на пепел во околните водотеци. 

 

 
Локација на постојната депонија за пепел 

2.2  Основни податоци за суровините 

 

Проектот претставува воведување на нова технологија на подготовка, 

транспорт и одлагање на отпадната пепел и згура во форма на 

хидромешавина. Основни суровини во процесот се пепел, згура и технолошка 

вода.  

Количини на продуцирани суровини во процесот на согорување на 

јаглен во ТЕ Осломеј: 
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Суровина Количина 

Згура 8,5 t/h               max 10 t/h 

Пепел 60 t/h 

Згура + пепел 70 t/h      10% сигурносен фактор 77 t/h 

 

Хемиска анализа на пепел од ТЕ Осломеј: 

Состав Пепел % 

CaO 4,34 – 6,85 

SiO2 49,29 – 52,85 

Al2O3 26,28 – 28,39 

Fe2O3 7,76 – 10,33 

MgO 2,12 – 3,19 

SO3 0,68 – 1,24 

MnO 0,14 – 0,32 

K2O 1,85 – 2,35 

Na2O3 0,55 – 1,00 

CaOактивно 4,95 – 9,42 

 

Гранулометриска анализа на пепел и згура >200 µm - 63 µm 

Густина на пепел 2100 – 2190 kg/m3 

Густина на згура 2000 kg/m3 

Насипна густина на пепел и згура 520 – 660 kg/m3 

 

Расположиви количини на опадни 
(технолошки) води 

95 – 125 m3/h 

 

2.3  Технологија и опрема за припрема на хидромешавина 

 

Основниот концепт на технолошкиот процес предвидува: 

 Транспорт на згурата од местото на постојното депонирање до 

уредите за мешање; 

 Превземање на пепелта до уредите за мешање да биде од 

постојниот силос за сува пепел, со вклопување на опремата и 

уредите за мешање во постојните објекти и габарити под силосот; 

 Заеднички хидрауличен транспорт на пепелта и згурата во вид на 

хидромешавина од уредите за мешање до депонијата; 

 Користење на отпадна вода од термоцентралата за припрема на 

хидромешавината и хидрауличкиот транспорт, и користење на 

водите од депонијата како дополна; 

 Прецизно дефинирање на технолошката припрема на 

хидромешавина и обезбедување на најекономичен транспорт; 

 Искористување на постојната депресија во рудникот Осломеј – 

Исток за депонирање на хидромешавина со користење на касети 

или субкасети, со капацитет на одлагање на пепел за период од 2 

(две) години, како прва фаза; 
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  Втора фаза на депонирање на хидромешавина во постојниот 

простор за одлагање на рудничка јаловина во ПК Осломеј Запад, 

со капацитет за одлагање од 10 години.  

 

2.4  Припрема на хидромешавина 
 

Формирање на хидромешавина од згура, пепел и вода во тежински 

однос 1:1 се врши во уредите за мешање. 

Процесот на припрема на хидромешавината започнува од силосот за 

згура. Згурата со тракасти транспортери се носи до силос со волумен од 100 

m3. Пепелта се собира и пневматски се транспортира до силос за пепел со 

волумен од од 1600 m3.  

Пепелта од силост се празни со помош на пневматско корито, и преку 

вага и пневматски вентил за празнење се носи во предмиксер. Мешањето на 

пепелта се обезбедува со рециркулација на хидромешавината на патот 

кондиционер-предмиксер. Од предмешачот пепелта гравитационо паѓа во 

кондиционер со волумен од 25 m3.  

На дното на силосот за згура се наоѓа вибрациони дозатор за 

празнење, над кој е поставен шипкаст затварач. Згурата, со големина од 70 – 

80 mm, се празни преку два отвора за празнење и оди во дробилица. Од 

дробилицата, згура со големина од околу 25 mm, со ејектори се транспортира 

во предмешачот.  

Внатрешноста на предмешачот, на местата каде што неговиот ѕид, 

вградениот конусен дефлектор и носечките елементи на конусот доаѓаат во 

допир со хидромешавината, е обложен со базалт. Во горниот дел на 

предмешачот, тангенцијално влегува цевоводот за мешавина на згура и 

приклучокот на цевоводот за ејекторска вода.   

Секој ејектор има свој придружен кондиционер. Кондиционерот е 

изработен од HARDOX лим и има вградена мешалка со вертикално вратило. 

Кондиционерот е опремен со сонди за мерење на нивото на хидромешавината 

кои се во функција на автоматско водење на процесот.  

Во еден, или во два кондиционера, се врши припрема на 

хидромешавина од пепел и згура со технолошка вода, во масен однос 50–50 %. 

Процесот на мешањето во кондиционерот трае 5-6 минути. 

Хидромешавината со циркулациона пумпа се всисува од кондиционерот 

низ главен пневматски заслон. Цевководот после циркулационата пумпа за 

хидромешавина се дели на цевковод према предмиксер и цевковод према 

пумпи за хидрауличен транспорт од I степен. Еден дел од цевководот ги 

поврзува пумпите за хидромешавина за далечински транспорт, а друг дел се 

приклучува на 6 приклучоци монтирани на горниот дел на предмешачот.  

Системот за празнење на кондиционерот преставува дренажна јама 

лоцирана под силосот, на кота пониска од најниската кота на кондиционерот, 

со волумен од 50 m3. 
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Отпрашувањето на кондиционерот е со скрубер за мокро отпрашување 

и вентилатор. Прашината во скруберот се отстранува со воден спреј, и 

повторно се враќа во кондиционерот како ретка хидромешавина. Скруберот се 

напојува со вода од цевководот за ејекторска вода. 

 

2.5   Снабдување со технолошка вода 
 

Технолошката вода за припрема на хидромешавината не треба да 

задоволува посебни услови за квалитет, содржина на цврсти честички или 

температура. Таа е отпадна вода што се собира од технолошкиот процес на 

термоцентралата, вода од миење на објектите, или атмосферска вода. 

Отпадната вода ќе се собира во базен со капацитет од 150 m3. Нивото на 

водата во базенот ќе се движи од 150 до 100 m3, со константна резерва од 50 

m3 потребна за хавариско миење на инсталацијата. 

Постројката за припрема и транспорт на хидромешавина ќе работи со 

прекини, во зависност од количините на пепел и згура добиени од 

производството на електрична енергија. Затоа снабдувањето на процесот со 

технолошка вода и дотурот на вода во базенот ќе биде дисконтинуирано. 

Нивото на технолошка вода се одржува со вентил со пловак вграден во 

напојниот цевковод, а ќе се следи со вградени автоматски мерачи и сигнални 

уреди поставени во командна соба, во објектот за силоси. 

Снабдувањето на мешачките станици со технолошка вода ќе се врши 

со ејекторски пумпи и пумпи за додатна вода. Пумпите треба да обезбедат 

снабдување со вода за нормална работа на една линија на постројката за 

припрема и транспорт на хидромешавина, проток за испирање на една линија 

на цевковод за транспорт и вода за мокро отпрашување на  скруберот.  

Разводот на ејекторска и додатна вода во мешачките станици се врши 

преку одвоени цевководи. Предвидено е рачно дренирање на цевководите во 

дренажна јама. 

 

2.6   Транспорт на хидромешавина од пепел и згура    

 

Транспортниот систем за хидромешавона се состои од пумпи за 

хидромешавина од I и II степен и магистрален цевковод до депонијата за 

одложување, со должина од 2 х 2500m. 

Цевководот за хидромешавина што ги напојува пумпите започнува од 

рачва вградена на цевководот за рециркулација, после рециркулационата 

пумпа, и оди према пумпите за хидромешавина од I и II степен, поврзани во 

серија.   

За транспорт на хидромешавината од пепел и згура предвидени се две 

линии на магистрален цевковод, еден работен и еден резервен. 

Димензионирани се према количината на хидромешавина на излез од пумпите 

за хидромешавина. 
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Пумпите за хидромешавина од I  и II степен се лоцирани во просторот 

на мешачката станица на ниво +0,00 m. Магистралниот вод, после пумпите од II 

степен, од мешачката станица излегуваат на приближна кота од -1, од каде се 

носи на кота +0,00 и натаму, надземно ја следи проектираната траса за 

транспорт до депонијата. Цевководот по излез од пропустот се води по ниски 

надземни ослонци, се до влезот на одлагалиштето. 

Трасата на магистралниот цевковод ги прати локалните патишта, со 

што цевководот е лесно пристапен за евентуални интервенции во фаза на 

експлоатација.    

Во тек на редовна работа, секогаш после испирање, цевководот треба 

потполно да се испразни. Предвидено е едно дренажно место, базен, 

димензиониран за прифаќање на количина на вода за испирање на една линија 

од магистралниот вод. Дренажното место се наоѓа на најниската точка на 

цевководот. 

Од мешачката станица до излезот од кругот на термоелектраната, 

хидромешавината ќе се транспортира во челични цевки изработени од 

материјал St 37.4. Од излезот од кругот на термоелектраната до депонијата, 

транспортот ќе се врши со полиетиленски цевки со висока густина (PEHD). 

Полиетиленските цевки се со добри механички и физички карактеристики, а на 

ѕидовите нема појава на инкрустрација во процесот на транспот на 

хидромешавината. 

Према количините за транспорт, оптималните услови за течење и 

дозволената критична брзина за овој вид на мешавина, избрани се цевки со 

димензии: 

 Челични цевки од материјал St 37.4   ᴓ159 х 7,1 

 Цевки од материјал PEHD 100 SDR11 PN16  ᴓ280 x 16,4 

Одбраните профили на цевки ќе обезбедат оптимални услови на 

течење за 77 t/h лебдечка пепел и згура, односно проток на хидромешавина од 

приближно 115 m3/h. 

Цевководот од PEHD цевки ќе биде поставен на бетонски прагови со 

висина од 15 cm, на осовинско растојание од 2 m, положени на изнивелирана 

површина.  

Во депонијата, секој магистралниот цевковод се поврзува со два 

разделни дистрибутивни цевководи, кои завршуваат со излезни цевководи – 

истекувачи. Линиите од разделниот цевковод работаат најизменично, една 

работна и една  резевна. Усмерувањето на хидромешавината према 

локацијата во касетите е обезбедено со врадување на бленди меѓу 

прирабниците на цевководот на истекувачите. 

 

2.7   Систем за инструментален воздух 
 

Системот има функција да обезбеди инструментален воздух за 

пневматски погон на сите вентили на транспортниот систем за хидромешавина. 

Системот има работен притисок од 6- 7,5 bar и се состои од: 
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 Два компресора, еден во работа и еден 100 % резерва; 

 Два сушачи на воздух, еден во работа и еден 100 % резерва; 

 Вентили и неповратни клапни; 

 Цевководи; 

 Резервоар за воздух од 1m3 со вентили, манометар, испуст за 

кондензат; 

 Мрежа на челични цевководи и ограноци до секое потрошувачко 

место; 

 Рачни вентили; 

 Електромагнетни разводи за воздух кај секое потрошувачко место. 

Компресорите со сушачите на воздух и резервоарот ќе бидат лоцирани 

во постојниот објект на силисот за пепел, на ниво +5,50 m, а разводниот систем 

во новопроектираната мешачка станица, силос за згура и пумпна станица. 

 

2.8   Напојување со вода за заптивање 
 

Циркулационите пумпи и двата пара пумпи од I и II степен за транспорт 

на хидромешавина имаат потреба од заптивна вода. Системот за заптивна 

вода се напојува од системот на филтрирана вода на термоелектраната. 

Нивото на водата во резервоарот од 5 m3 се одржува со помош на вентил со 

пловак вграден во напојниот цевковод на резервоарот.  

Секоја од пумпите има свој пар на пумпи за заптивна вода и четири 

пневматски топчести славини вградени во притисниот вод. Со овие вентили 

автоматски се вклучува втората пумпа во работа, кога првата не работи. 

 

2.9   Одлагање на хидромешавината 
 

2.9.1   Количини на пепел и згура  
 

Во ТЕ Осломој, за блок со капацитет од 125 MW, се очекуваат просечни 

количини на пепел од 32 – 40 t/h. Пресметани максимални количини на пепел 

што можат да се појават во краток временски рок изнесуваат 60 t/h. За 

номинално работно време на термоелектраната од 6.000 часа годишно, 

продукцијата на пепел изнесува 240.000 t.  

Количината на згура варира од 3 – 10 t/h, со номинален износ од 4,5 t/h. 

За исто работно време на блокот од 6.000 часа, количината на згура изнесува 

27.000 t/god. Вкупна годишна количина на пепел и згура изнесува 267.000 t/h. 

Хидрауличката збиеност на одложениот пепел и згура изнесува 0,92 t/m3, што 

значи вкупно 290.217 m3/god хидромешавина.   

За годишно депонирање на хидромешавина потребно е да се обезбеди 

простор со волумен од 290.217 m3/god, односно усвоено 300.000 m3/god. 

Просечен месечен потребен волумен изнесува 25.000 m3/mes, или просечен 

дневен волумен од 833 m3/ден. 
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За проектираниот период од две години потребно е да се обезбеди 

пресметан простор со волумен од 652.174 m3, а за период од 10 години 

простор од 2.902.170 m3.  

   Пресметани количини на пепел и згура: 

Технички карактеристики  Количина 

Просечни количини пепел за блок со капацитет од 125 MW 30 – 40 t/h 

Максимална количина на пепел за краток временски период 60 t/h  

За ТЕ Осломеј за номинална работа од 6.000 часа годишно 240.000 t/god 

Количина на згура  3 –10 t/h 

За номинално работно време  4,5 t/h 

За годишно работно време на блокот 27.000 t/god 

Вкупна годишна количина на пепел и згура  267.000 t/god 

 

2.9.2   Простор за одлагање на хидромешавина 
 

Предвидено е депонирање на хидромешавина да се врши во две фази: 

 Фаза 1, со период на траење од 2 – 3 години, во која ќе се одлага 

хидромешавината добиена во процесот на согорување на јагленот 

од ПК Осломеј Запад, во депресија на одлагалиштето на ПК 

Осломеј Исток; 

 Фаза 2, со период на траење од 10 – 15 години, во која ќе се 

одлага хидромешавина од јагленот од ново предвидените копови 

на локалитет Ќукале и локалитет Поповјани, во депресиите на ПК 

Осломеј Запад. 

Локацијата на просторот за одлагање на фаза 1 е дел од поранешниот 

коп Осломеј – Исток, каде е вршено одлагање на рударската јаловина. 

Вертикално, просторот се наоѓа над регулираното корито на Река Тамница, на 

кота околу 650 m наморска висина. Котите за одлагање во депонијата се меѓу 

662 и 676 m наморска висина.  

Површина и волумен на просторот за одлагање на поедини коти: 

Кота m.н.в. Површина F, m2 Средна површина 
(Fn-1 + Fn)/2 m2 

Вкупен кумулативен 
волумен ƩV, m3 

662 1.290,00 645,00 645,00 

663 6.065,00 3.677,50 4.322,50 

664 14.585,00 10,325,00 14.647,50 

665 27.482,00 21.033,50 35.681,00 

666 45.246,00 36.364,00 72.045,00 

667 54.416,00 49.831,00 121.876,00 

668 61.033,00 57.724,50 179.600,50 

669 78.323,00 69.678,00 249.278,50 

670 90.142,00 84.232,50 333,511,00 

671 103.112,00 96.627,00 430.138,00 

672 109.741,00 106.426,50 536.564,50 

673 115.289,00 112.515,00 649.079,50 

674 115.000,00 115.144,50 764.224,00 

675 115.000,00 115.000,00 879.224,00 
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676 115.000,00 115.000,00 994.224,00 

 

Кумулативниот збир на волумените на акумулациониот простор 

покажува дека потребниот месечен волумен се постигнува на кота 665 m, 

полугодишниот на кота 668 m, годишниот на кота 670 m и двегодишен на кота 

673 m наморска висина. 

Технички карактеристики на депонијата фаза 1 Количина 

Хидрауличка збиеност на депонирана згура и пепел 0,92 t/m3 

Потребен волуменски простор за депонирање         300.000 m3/god 

Просечен месечен простор 25.000 m3/mes 

Просечен дневен простор  833 m3/den 

Потребен простор за проектиран период од две години  600.000 m3 

Потребен простор за депонирање на 600 000 m3 згура и пепел 652.174 m3 

 

Како локација за одлагање во фаза 2 се предвидува сегашниот коп на 

Осломеј Запад. Депонирањето ќе се врши во формираните депресии од 

јаловина чиј волумен се проценува на 5.000.000 m3 и површина од 400.000 m2. 

Фаза 2 ќе се реализира после 2 до 3 години, за кој период се смета дека 

резервите на јаглен во копот ќе бидат целосно искористени.  

Технички карактеристики на депонијата фаза 2 Количини  

Хидрауличка збиеност на депонираната згура и пепел 0,92 t/m3 

Расположив волуменски простор за депонирање           2.902.170 m3/god 

Расположив  месечен простор 241.847 m3/mes 

Расположив просечен дневен простор 8.061m3/den 

Потребен простор за депонирање за период од 10 години 2.670.000 m3/god 

 

Димензиите на предвидениот простор овозможуваат етапно користење 

на одлагалиштето, со хоризонтална поделба на просторот на три или четири 

целини, во зависност од количините на искористен јаглен. 

 

2.9.3   Биланс на води во просторот за одлагање 

 

Составот на хидромешавината, воспоставениот однос на пепел, згура и 

вода, овозможува вцврстување на смесата после 4 до 6 дена, без вишок на 

вода. Евентуален вишок на вода може да се јави во случаи на чести празнења 

на цевководот, а особено во периодот на воспоставување на процесот. Мерено 

на годишно ниво, овие води не се значајни во вкупниот биланс. 

Атмосферските води на просторот за одлагање исто така не се 

значајни, особено затоа што површината на депонијата истовремено е и 

сливна површина. Во случај на краткотрајни поројни дождови очекуваната 

количина на вода ќе претставува околу 10 % од волуменскиот простор, што не 

претставува проблем во однос на волуменот на депонијата. Дел од водата 

привремено или трајно ќе се впие во пепелот, а дел ќе испари во сончевите 

денови.  
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Затоа не треба да се очекува вишок на вода која ќе може да се враќа 

назад во процесот за припрема на хидромешавината. 

 

2.10   Технологија на одлагање 

 

Технологијата на одлагање во форма на густа хидромешавина е 

прилагодена на катактеристиките на пепелта и згурата што се добиваат при 

согорување на лигнитот од рудникот Осломеј. Во технологијата се користи 

активниот, слободен CaO како активатор на процесот на солидификација 

(вцврстување) на одложената маса на пепел и згура. Со реакција на природно 

содржаните компоненти во составот на пепелот и згурата се формира 

постојана, цврста маса која се однесува како круто тело, во која настануваат 

минеролошки трансформации и кај која не се препознава почетната прашкаста 

содржина. Во процесот се користи природната карактеристика на лигнитиот 

пепел за само-цементирање. За постигнување на овие трансформации 

неопходно е да се задоволат одредени стехиометриски односи меѓу 

компонентите содржани во градбата на пеплот и водата која се користи како 

флуид во фаза на транспорт. Најповолен однос е 1:1, односно при масена 

концентрација на цврсто од 50 %, со варирања од ±5 %, и тоа како однос 10 t/h 

згура, 60 t/h пепел и 70 m3 вода. 

 

2.10.1   Истекување на хидромешавината 

 

Хидромешавината слободно истекува во претходно формираниот 

акумулационен простор, преку полиетиленска цевка со должина од од 6 до 12 

m, наречена истекувач. Истекувањето се врши од издигнатиот дел на 

депонијата. Крајот на истекувачот се поставува на импровизирана конструкција 

или насип од пепел, со висина од 1 m, за да не дојде до затрупување на 

истекувачот со цврст материјал.  

Истекувачите се приклучени на дистрибутивниот цевковод за 

хидромешавина, кој е положен по највисоките коти по должина на просторот за 

одложување. 

 

2.10.2    Вцврстување на хидромешавината 

 

Потребно време за вцврстување на хидромешавината изнесува 6 дена. 

По овој период, во касетата на депонијата се внесува механизација за изградба 

на насипи за следната фаза на истекување, не зависно од временските услови. 

Расположивиот простор за депонирање треба да се подели на 6 касети, со што 

во една касета истекува хидромешавина само во тек на еден ден, а останатите 

6 дена, во секоја касета на депонијата, ќе се одвива содификација 

(вцврстување) на хидромешавината.  

За разводниот цевковод на депонијата треба да се предвидат 6 

истекувачи, односно, работен и резервен цевковод со вкупно 12 истекувачи. 
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Бидејќи на просторот треба да се формираат 6 касети со ширина од околу 100 

m, и растојанието меѓу истекувачите треба да изнесува околу 100 m. 

Истекувачите на работниот и резеврниот  разводен цевковод ќе бидат на 

растојание од 50 m, со поместен распоред.  

 

2.10.3 Постапка на истекување  

    

Истекување се врши низ еден истекувач во тек на еден работен ден во 

една касета, односно, додека не се испразни силосот со сува пепел на кој е 

монтиран активниот транспортен систем.  

Следниот ден истекувањето се усмерува низ наредниот истекувач во 

наредната касета. Првиот и наредниот истекувач и касета не мора да бидат 

еден до друг во одлагалиштето. Избор на нареден истекувач и касета се врши 

зависно од исполнетоста на просторот за акумулација во касетите, со цел 

пополнувањето на просторот во сите касети да биде рамномерно.  

Со ваква постапка на истекување, секој истекувач ќе биде активен само 

еден ден во неделата. Останатите 6 дена ќе служат за завршување на 

процесот на вцврстување на одложената маса и изработка на насипи за 

наредно депонирање.  

 

2.10.4 Почетен волумен 

 

Просторот за одлагање е со должина од околу 600 m, од кота 669 до 

кота 662, и има природен просечен наклон од 1,17 %. Почетниот волуменски 

простор ќе се формира со изградба на почетни насипи на двете страни на 

депонијата на кота од 669 m.н.в., со што ќе се обезбеди почетен волумен од  

V = 249.000 m3, доволен за шестмесечно одлагање. 

Почетниот насип од страната на Река Темница, до кота 669 m.н.в., има 

должина од околу 150 m, најголема висина од 7 m, со наклон на косини - 

надворешна 1:2 и внатрешна 1:1. Ширина на насипот во круната изнесува 4 m. 

 

2.11 Постапка на одлагање 

 

2.11.1 Дозирање на кота 669 m.н.в.  

 

Дозирање на кота 669 m.н.в. се обезбедува со истекување на 

хидромешавината во просторот на изградените почетни, иницијални насипи на 

постојната површина од одложена рудничка јаловина. На овој начин се добива 

рамна површина од околу 70.000 m2, која треба да се подели на 6 приближно 

еднакви делови за формирање на касети.  

Со дозирањето на првата кота на депонијата за формирање на касети 

ќе се врши пополнување, односно израмнување на постојните нерамнини и 

косини на локацијата. 
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2.11.2 Формирање на први касети на кота 669 m.н.в. 

 

По вцврстување на првите делови на површините на хидромешавината 

на кота 669 m.н.в., треба да се отпочне со израмнување на материјалот со 

дозери и утоварувачи и со изградба на први насипи со почетна висина од 0,50 

– 0,70 m. Со тоа отпочнува изградбата на касета за одлагање.  

Насипите се надвисуваат секој седми ден за нови 0,50 – 0,70 m. 

Потребно е да се воспостави редослед на изградба на насипи, така што на 

депонијата ќе има секојдневна активност за градба на насипи. 

Градежните машини треба да отстрануваат еднакви делови на цврст 

пепел, со цел да не се формираат канали во касетите за одложување. 

 Почетниот насип се изведува со висина од 4 m и со берма 

(сообраќајница) со ширина од 4 m, која ќе служи за монтажа и пристап до 

разводниот цевковод.  

Депонирањето од кота 669 до кота 673 m.н.в. ќе се врши во една висина 

од 4,0 m, или во две висини од по 2,0 m. 

Со отпочнување на депонирање над кота 669 m.н.в., истекувачите за 

хидромешавина треба да се постават на коса рампа за истекување до 

постигнување на првата висина. Со достигнување на нивото за втората висина, 

се врши преместување на цевководот на истото ниво. Косата рампа за 

истекување се формира од депонираниот пепел. 

 

2.11.3 Димензии на насипи меѓу касетите  

 

За да се формираат 6 касети, потребно е да се изведат 5 насипи. 

Димензиите на овие насипи се: ширина во основа од 3 m, наклони на косините 

1:1, ширина на круна од 2 m. Должината на насипите е од 100 до 130 m, во 

зависност од геометриската положба на висините на кои се врши одлагањето. 

 

2.12  Воведување на процесот 

 

За воведување на технологијата на производство, транспорт и 

одлагање на хидромешавина ќе бидат потребни два месеци за пробна работа, 

за испробување на транспортниот систем и за калибрирање на мерната 

опрема инсталирана во постројката. 

 За сигурна работа на одлагалиштето потребно е во секој момент да 

има на располагање акумулационен простор од 50.000 m3, доволен за 

сместување на двомесечена продукција на пепел и згура. 

Во случај на застој – хаварија, системот се рестартира за време од 2 часа од 

престанокот со работа.  
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2.13    Придружни објекти 

 

2.13.1   Припрема на хидромешавина 

 

За инсталирање на новата технологија за добивање на 

хидромешавина, потребно е да се направин реконструкција во постојните 

објекти на ТЕ Осломеј. Во постојниот силос за пепел ќе се инсталираат нови 

мешачки единици, а во депонијата за згура ќе биде изградена пумпна станица 

со базен за технолошка вода и јама за масла од пумпите. Предвидено е 

инсталирање на систем за транспорт на згура, инсталација за превземање на 

пепелот од постојниот силос до мешачките единици и хидрауличен транспорт 

на хидромешавината до локацијата за одложување. 

Со проектната документација, предвидено е изградба на приземен 

објект за трафо постројка и силос за згура како една архитектонска целина, 

лоцирана меѓу постојната депонија за згура и постојниот силос за пепел, во 

рамки на ТЕ Осломеј.  

Трафо постројката се состои од два трансформаторски блока со 

пристапна платформа, просторија за разводна постројка, командна соба и 

ходник за комуникација. Во склоп на технолошката диспозиција распореден е 

систем на инсталациони канали и јами за масла од пумпите. Над рамниот 

покрив на трафостаницата извлечени се вентилациони конструкции со 

заштитни жалузини.  

Силосот за згура, со висина од 14,5 m и волумен од 112 m3, на 

највисокиот дел има инсталациски приклучок од косиот мост на транспортерот 

за згура. Во приземјето на силосот, покрај инсталираната технолошка опрема, 

има и техничка платформа со висина од 1,5 m.  

Пумпната станица за технолошка вода е еднособна градба на приземје, 

со рамен кров и низа од високи прозори, кои обезбедуваат природна светлина 

во просторијата. Во просторијата се предвидени технолошки пумпи поставени 

на фундаменти и подвижна дигалка со носивост од 400 kg. Покрај зградата на 

пумпната станица предводен е базен за сирова (технолошка) вода со волумен 

од 150 m3.  

Објектот е проектиран во рамки на габаритот на постојната депонија за 

згура. Од нивото на околниот терен до манипулативното проширување пред 

влезот во пумпната станица, се спуштаат еднокраки скали. Примарната 

конструкција на објектот за трафо станица и пумпната станица за сирова вода 

е комбинација на армирано-бетонски темели, столбови, плочи, ѕидани 

конструкции и рамен кров. Силосот и тракастиот транспортер се челични 

конструкции, односно профили, анкерувани на АБ темелни конструкции. 

Фасадниот плашт на челичниот силос е обвиен со профилиран лим.  

Со овој објект ќе бидат опфатени силос за згура со волумен од 112 m3, 

мост за транспортерот за згура, трафостаница со разводни постројки, командна 

просторија, пумпна станица со базен за технолошка вода .  
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2.13.2   Транспорт на хидромешавина 

 

На трасата на цевководот се наоѓаат 5 (пет) пропусти за вкрстување со 

патишта низ локацијата на термоелектраната и 6 (шест) пропусти за 

вкрстување со полски патишта за пристап до ниви и околните населби.  

За премостувањето на Река Темница, предвидена е адаптација на 

постоен напуштен мост, кој служел за транспорт на јаглен од ПК Осломеј – 

Исток. 

 
 

2.14   Трафостаница  

 

2.14.1   Трафо станица TS VOP 

 

0,4 kV постројка ќе биде лоцирана во посебна просторија во новиот 

објект за трафо станица. Предвидено е напојување со по два енергетски 

трансформатори 6/0,4 kV, еден работен и еден резерва.  

0,4 kV постројката се состои од извлекувачки касетен дел и фиксен 

подразвод. Од фиксната постројка се напојуваат само соленоидите од 

разделувачот на воздух на пнеуматските вентили. Касетната постројка 

обезбедува несметано напојување на технолошките потрошувачи и разводните 

табли од кои се напојуваат расветните тела и утичниците. 

На постројките ќе се примени заштита од индиректен допир на делови 

под напон со автоматско исклучување.  

 

2.14.2   Трафо станица TS PSPV 

 

На депонијата ќе се постави трафо станица со вграден трансформатор 

1х160kVA; 6/0,4kV; Dyn5. Трансформаторот ќе биде сместен во метален 

контејнер. Оваа трафо станица ќе ги снабдува потрошувачите на депонијата, 

како и потрошувачи во рудникот ПК Осломеј Запад, за кои ќе биде оставен еден 

одвод од 50kW, 400V, 50 Hz. 
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2.15   Систем за управување и надзор 

 

Системот за управување и надзор ќе се изведе на начин што ќе 

овозможи автоматска работа на постројката за водено одлагање на пепел. Во 

фаза на проектирање ќе се користи ККS систем на означување на опремата. 

Системот за контрола и надзор ќе содржи управувачки ормари со PLC, 

поставени во командна просторија, компјутери за SCADA систем за надзор и 

водење на системот за водено одлагање, мерна опрема, кабловски меѓуврски и 

сигнални кабловски врски за управување со технолошката опрема. 

Системот ќе го надгледува и управува операторот од командната 

просторија, преку компјутерски надзорно управувачки систем. Операторот, по 

потреба, ќе може да управува со поедини функционални групи. Управување со 

индивидуални погони ќе биде овозможено за ниво на инженерски пристап на 

системот.  

 

2.16   Телефонски инсталации 

 

За потребите за комуникација на вработените што ќе го управуваат 

системот за водено одлагање на пепел, предвиден е телефонски апарат во 

командната просторија на погонот, кој ќе биде поврзан со постојната 

телефонска централа на ТЕ Осломеј. Инсталацијата ќе се изведе со кабел тип 

IY (St)Y 2x2x0,8 кој завршува со телефонски приклучок и е поврзан со разводна 

кутија. Разводната кутија со кабел TK59, ќе биде надворешно поврзана со 

постојната телефонска централа на ТЕ Осломеј. 

 

2.17 Реализација на фаза 2 

 

Во фаза 2 припремета на хидромешавина ќе се врши во истата 

постројка, со иста технологија и опрема како во фаза 1. Постапката на етапно 

депонирање со формирирање на касети ќе биде идентична, само ќе се 

воспостави нов магистрален цевковод поврзан со постојниот, на кота на 

излегување на челичните цевки од кругот на термоелектраната.  

Транспортот на хидромешавината во депресиите на ПК Осломеј Запад 

ќе се врши со поставување на нов магистрален цевковод изграден од цевки од 

материјал PEHD 100 SDR11 PN 16 со ᴓ280 х 16,4 mm, или соодветни на нив. 

Цевководот ќе има должина од околу 300 m со правец на протегање север - југ, 

на кој се надоврзува дистрибутивен цевковод со истекувачи со правец исток –

запад со должина од околу 400 m . Должината на магистралниот цевковод ќе се 

зголемува со напредување на исполнувањето на депресиите. На најниската 

кота на теренот, под локалниот пат, ќе се изгради јама за празнење на 

системот.    

Исполнувањето на депресиите ќе започне од северната страна на 

просторот и ќе се движи кон југ. Предвидено е целиот простор на ПК Осломеј – 
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Запад да се подели на 3 (три) целини, во кои ќе се врши етапно исполнување, 

во зависност од количините на јаглен во новите копови. 

Конечната траса на поставување на магистралниот и дистрибутивниот 

цевковод, формирање на насипи на депонијата, локацијата на собирната јама 

за празнење и премостување на постојниот пат, ќе бидат дефинирани со 

основни проекти, кои ќе се изработат врз основа на утврдените резерви на 

јаглен во локалитетите Чукале и Поповјани. 

 

3 ОПРАВДАНОСТ НА ПРОЕКТОТ И АНАЛИЗА НА ПРЕДЛОЖЕНИ АЛТЕРНАТИВИ 

 

3.2  Избор на локација 

Изборот на локациите за објектите на проектот е направен врз основа 

на анализи на: 

 Геолошките и хидрогеолошките услови на подрачјето; 

 Искористување на деградирани локации во рамки на РЕК Осломеј 

без зафаќање на нови површини; 

 Постојни депресии во депонијата на ПК Осломеј Исток погодни 

како одлагалиште и завршување на експлоатацијата на јаглен во 

ПК Осломеј Запад; 

 Можностите за адаптација на постојната опрема и вградување на 

нова, во непосредна близина на постојните објекти на силосот за 

пепел и згура; 

 Најкраток и најбезбеден пат на транспорт на хидромешавината од 

постројката за припрема до одлагалиштата; 

 Постојни пристапни патишта до предвидените објекти; 

 Потреба од ремедијација на дел од ПК Осломеј Исток и целиот 

просторот на ПК Осломеј Запад. 

 

3.3  Избор на технологија   

 

Примената на новата технологија има за цел:  

 Правилно управување со отпад од производни постројки со 

примена на најдобри достапни техники; 

 Пепелта и згурата добиени од согорување на лигнитот  да ги 

направи прифатливи за депонирање врз почва; 

 Третман на отпадот, со цел да се класифицира како неопасен и да 

може да се одложува на депонија за неопасен отпад; 

 Формирање на безбедни депонии во согласност со законската 

регулатива; 
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3.4  Алтернативи 

 

Фазата на разгледување и усвојување на алтернативи за изградба и 

реализација на проектот за Транспортен систем за одлагање на пепел во РЕК 

Осломеј – Општина Осломеј, не ја вклучува нултата алтернатива во 

спроведувањето за потребата од реализација на проектот. Нултата 

алтернатива вклучува: 

 Спречување на реализација на планот за затварање и 

ремедијација на постојната депонија за суво одлагање на пепел; 

 Престанок на истражните работи за утврдување на резервите на 

јагленови лежишта, ревитализација на ТЕЦ Осломеј во 2015 

година и обезбедување на континуирано работење на 

термоелектраната во наредниот период од 10 – 15 години; 

 Негативни ефекти врз електростопанството на Македонија и 

негативни социо-економски последици за населението во 

Општината.  

 

Прифатлива е само алтернатива за воспоставување на современ 

систем за управување со отпад, примена на најдобри достапни техники во 

постапувањето со отпадот и елиминирање на влијанијата врз животната 

средина и здравјето на луѓето од несоодветно управување со отпад. Со избор 

на оваа алтернатива ќе се постигне: 

 Финално и безбедно депонирање на отпадот;  

 Применување на технологија што не претставува ново 

оптоварување врз животната средина; 

 Решавање на отпадот на местото на создавање; 

 

Во фазата на изготвување на техничката докумантација за проектот беа 

разгледувани и дефинирани најповолните локации за изградба на објектите во 

рамки на расположивите површини на РЕК Осломеј. Согласно технолошките 

карактеристики на процесот и техничките потреби за опрема и инсталации, 

беше напрабен избор за новиот градежен објект и локацијата за одложување. 

Како алтернатива беше разгледувана трасата за магистралниот и 

дистрибутивниот  цевковод за хидромешавина на фаза 1. Беа разгледувани 

погоднаста на теренот за поставување на магистрален цевковод  и должината 

на трасата. 

Алтернатива 1 е дефинирана со тендерската документација на АД 

ЕЛЕМ Подружница РЕК Осломеј со следни карактеристики: 

 Два паралелни цевководи за транспорт на хидромешавина до 

новоизградената депонија на растојание L = 4.000 m; 

 Дефинирана траса покрај затворениот коп на Осломеј – Исток. 

Алтернатива 2 е дефинирана со постојната состојба на теренот и 

должината на цевководот, со карактеристики: 
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 Два паралелни цевководи за хидромешавина со должина L= 2x2500 m; 

 Дефинирана траса покрај локалниот пат за термоелектраната и 

површините што припаѓаат на рудникот Осломеј. 

 

Критериумите за процена на алтернативните решенија вклучуваат: 

 Топографијата и погоноста на теренот за изведба на цевководен 

систем во однос на пристапноста до објектот, визуелен надзор, 

контрола и интервенции; 

 Искористување на дел од претходно трасиран простор; 

 Погодност за површинско водење на цевководот, нивелирање на 

теренот и безбеден простор за хавариско празнење;  

 Должината на трасата и времето на транспорт на 

хидромешавината; 

 Социоекономски влијанија.  

 

Валоризација на алтернативи: 

Алтернативи Погодност 
на теренот 

Должина на 
трасата 

Пристап за 
одржување 
на 
цевководот 

Социоекономски 
влијанија 

Алтернатива 1 - - +/- + 

Алтернатива 2 + + + + 

 

Како поволно решение прифатена е алтернатива 2, за која е 

изработена техничка документација. 

Скица на предложена и усвоена алтернатива: 



СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

                                                31                                                                                                                                        
 

 
 



СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

                                                32                                                                                                                                        
 

 

Изборот на локации, без алтернативи, за формирање на депонии во 

рамки на искористените површински копови, е направен врз основа на 

планските определби дадени во Просторниот план на РМ, каде со просторната 

диференцијација за избор на локации за идни регионални санитарни депонии 

подрачјето припаѓа на Кичевско – бродската гравитациона зона. Подрачјето 

има поволни хидрогеолошки карактеристики и површински копови кои можат да 

се рекултивираат по пат на санитарно депонирање. 

 

4 ОПИС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ЛОКАЦИЈАТА 

 

4.1 Географска положба и рељеф 

 

РЕК Осломеј се наоѓа на територијата на Општина Осломеј, во Западна 

Македонија. Општина Осломеј зафака површина од 121,09 km2, со вкупен број 

на население од 10.420 жители и густина на население од 86,05 жители/ km2. 

На територијата на општината има 17 населени места. Центар на општината е 

Село Осломеј. Граничи со општините Кичево, Македонски Брод, Пласница, 

Зајас и Гостивар.  

 

    
           

Општина Осломеј е дел од Кичевската Котлина. Локацијата на РЕК 

Осломеј е на надморска висина од 862 до 665 m и претставува природна 

депресија обиколена со ридови на планините: 

 На север планината Буковиќ со најголема висина од 1528 m; 

 На запад Дренова Планина со највисок врв од 1750 m; 

 На југоисток планината Баба Сач со највисок врв Голем Сач - 1698 m; 

 На исток и североисток планината Челоица (Добра Вода), со 

северен дел Челоица со највисок врв Добра Вода на 2.062 m и 

јужен дел Песјак со врвовите Кула (1917 m) и Коњарник (1874 m). 

 

Рељефот на Кичевската Котлина заедно со нејзината рамка, е доста 

сложен како резултат на различниот геолошки состав и тектонските движења. 
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Во целина, рељефот е наведнат по долината на Река Треска од запад кон 

исток и по долината на река Темница од север кон југ. Планинските била и 

страни на Бистра и Стогово, кои ја сочинуваат западната рамка на котлината, 

се наведнати кон исток, а од планините Буковиќ и Добра Вода кон југ. За 

целата област карактеристичен е изразит премин од високо планински дел во 

ниско котлински. Можат да се издвојат две главни тектонско-морфолошки 

целини: област на високи планини што ја опкружуваат котлината и котлинесто-

ридски дел. 

Кичевската Котлина претставува една од поголемите котлини во 

Македонија, која е неотектонска творба чија што рамка ја прават планинските 

масиви Бистра и Стогово на запад, Бушева Планина, Баба Сач, Бабењ и 

Плакенска Планина на исток. Дното на котлината – полето е на надморска 

висина од 570 – 680 m. Најниската точка се наоѓа во источниот дел кај селото 

Атиште (570 m). Во јужниот дел котлината е прекршена со напречни раседи и 

има форма на симболот ┴.  

Кичевската Котлина преку Бродската Клисура на исток, се поврзува со 

Поречје, на југозапад преку превалот Пресека со котлината Дебарца, а на 

север преку превалите Стража и Буковиќ со Полошката Котлина. Вкупната 

површина изнесува 1.059 km2, а на дното има 88 km2. Во северниот дел се 

издига ниската планина Вардино (950 m), која овој дел го дели на две 

морфолошки целини: Зајас на запад и Осломеј на Исток. Геолошкиот состав е 

доста сложен и е претставен со палеозојски шкрилци и тријаски варовници по 

рамката, а плиоцените и квартерните седименти по дното на котлината. Во 

плиоцените седименти се откриени големи резерви на јаглен, врз основа на кои 

е изградена термоцентралата Осломеј. Развиена е градската населба Кичево. 

(Т. Андоновски, 1984). 

Планината Буковиќ, со највисок врв Тепе (1528 m), се смета за дел од 

масивот на Сува Гора со Добра Вода и Песјак, иако е релативно јасно издвоен 

како посебна целина со површина од 98 km2. Граничи со планината Бистра, а 

познат превалец е Стража. 

Баба Сач е средно висока планина која се издига меѓу Кичевската 

Котлина на север и карсното Церско Поле на југ. Највисок врв е Голем Сач со 

1.698 m. На запад со превалецот Турла (1.099 m) е одвоен од планината Бабен 

(1.220 m), а на исток преку плитко седло продолжува во повисоката Бушева 

Планина. Зафаќа мала површина од 35 km2. Во геолошкиот состав доминираат 

палеозојски масивни мермери со дебелина од 1.000 m, кои овозможиле нивна 

експлоатација и интензивна карстификација. На јужното подрачје се наоѓаат 

две селски населби Цер и Мало Церско. 

Планината Челоица (Добра Вода) со врв Добра Вода (2062 m), се наоѓа 

во северните делови на Кичевската Котлина и заедно со планината Буковиќ  

претставува гранична рамка кон Полошката Котлина. Дел е од венецот Осој, 

Сува Гора, Челоица и Песјак. Претставува јасен хидрографски јазел помеѓу 

сливот на реката Лакавица на север и Треска на југи и исток.  На  југозапад 

стрмно се спушта кон Кичевската Котлина. Источно од Добра Вода се 
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надоврзуваат Скала (1826 m), Белези Планина (1754 m) и Туинска Планина 

(Туинско Кале 1808 m), кои претставуваат континуиран планински венец. 

Според геолошкиот состав на овие планини доминираат палеозојски кристални 

шкрилци. На југозападните падини на Добра Вода, над селата Папрадиште и 

Туин присутни се флувиглацијални седименти, изградени од несортиран 

материјал, составени од песоклива и чакалеста глина со блокови од шкрилци, 

метапесочници и кварц (Андоновски,1984). 

 

4.2  Сообраќајна инфраструктура 

 

Сообраќајната поврзаност на Општината со другите региони во 

Републиката е преку патната мрежа: 

 Магистралниот пат А2 Скопје - Тетово – Гостивар – Кичево –

Требениште – Струга – граница со Албанија (ГП Ќафасан);  

 Регионалниот пат Р2231 Гостивар (врска со Р2233) – Србиново – 

Туин – Осломеј – врска со А2; 

 Регионалниот пар Р1303  Прилеп (врска со Р1101) - Македонски 

Брод - Кичево (врска со А2). 

Од локалната патна мрежа за Општината е важен меѓу општинскиот 

локален пат Црвици – Колибари за поврзување со Општина Зајас. Со 

предвидената траса на Коридор 8, предвиден е локален пат за приклучување 

на коридорот во клучката кај Строгомиште.  

Поврзувањето на Општина Осломеј со железничката мрежа во 

Републиката е преку линијата Ѓорче Петров – Кичево (103 km) која има 

регионален карактер. 

 Локацијата на РЕК Осломеј граничи со локални патишта за поврзување 

на околните села со Градот Кичево и со регионалната и магистрална патна мрежа.  

Асфалтирани улици во општината: 

Мерка Единечна мерка  Вкупно 

Должина  m 2.445 

Површина m2 7.335 
 

Тампонирани улици: 

Мерка  Единечна мерка Вкупно  

Должина m 7.810 

Површина  m2 31.240 

 

4.3  Геолошки карактеристики  

 

Во геотектонски поглед поширокиот регионот припаѓа на две структурни 

единици: Западно-македонската тектонска единица и Дебарската зона (зоната 

Краста – Цукали). Градбата на теренот е формирана со херцинската и 

алписката орогенеза.  
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Со херцинската орогенеза палеозојските метаморфити се набрани во 

благи синклинални и антиклинални форми (структури), ориентирани во правец 

север-југ, северозапад-југоисток и југозапад-североисток. Позначајни структури 

во Западно-македонската зона се: брахисинклиналата Бистра, синклиналите 

Буковиќ, Пресека, Славејска и Караорманска, антиклиналите Тајмиште, 

Бржданска, Врбјанска, Песочанска, Црнодримска, како и навлаките Галичка и 

Стоговска. Од раседите позначајни се Осојскиот, Модричкиот и Заношкиот, 

како и грабените Кичевски, Дебарца и Пискупштински. 

Алпската орогенеза се карактеризира со интензивен метаморфизам, 

силно набирање и преработување на херцинските структури. Во подоцнежната 

фаза на алпската орогенеза создадени се терциерните грабени: Кичевскиот, 

Дебарца, Пискупштинскиот и Дебарскиот грабен. 

На ова подрачје развиени се следните геолошки формации: палеозојски 

метаморфити и магматски стени, терциерни седименти и риолити и квартерни 

наслаги. 

Палеозојкот е претставен со дебел комплекс од камбриум –

ордовициумски и девонски метаморфити и магматски стени. Камбриските и 

ордовициските метаморфни стени имаат големо распространување на 

Караорман, Стогово, Славеј Планина,и се изградени од филитоиди, 

метапесочници, кварцити, зелени шкрилци, фелспатизирани шкрилци и тенки 

прослојки од мермери. Дебелината на овие стени се проценува на околу 5000 

метри.  

Девонските стени се развиени на Бистра, Буковиќ, Дрен Планина, на 

северните падини на Илинска Планиуна, и се застапени со филитоиди, 

конгломерати, метапесочници, кварцити, карбонатни шкрилци и мермери. Се 

смета дека дебелината на девонските стени изнесува 2000 – 3000 метри.  

Мезозојските творевини се претставени со тријаски,јурски,горнокредни 

седименти и магматски стени. Тријасот особено е застапен на Стогово, по 

долината на Цен Дрим, Јама, Западните ободи на Илинска Планина и Бистра. 

Претставени се со фација на кластични седименти (конгломерати, песочници, 

пожнаци и глинци) и со фација на варовници (плочести, банкивити, масивни и 

доломитски). Дењбелината на тријаските седименти изнесува 600 - 800 метри. 

Јурските седименти се констатирани по долината на Река Радика, јужно 

од Јанче, како и околу селата Џепиште и Модрич, јужно од Дебар. Претставени 

се со филижоидни седименти изградени од глинци, песокливи варовници, 

песочници, лапорци, глоновито-карбонатни шкрилци, песокливи варовници, 

калкаренити, во кои се јавуваат поголеми пакети од варовници и пожнак. 

Дебелината на јурските седименти изнесува околу 900 метри.  

Горна креда е констатирана по долината на Река Радика, Мала Река на 

Дешат и Крчин, на северните и северозападните падини на Стогово и околу 

Дебар. Овие седименти се изградени од филишоидни седименти, во кои се 

среќаваат пакети од плочести и рудистни варовници, како и појави на гипсни 

наслаги. Дебелината на овие седименти се цени да изнесува околу 1000 метри. 
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На повеќе места мезозојските седименти се пробиени, или во нив се 

излиени магматски стени, кои се застапени со ултрабазични, базични и кисели 

магмати. 

Серпентините се јавуваат во вид на помали маси и секогаш се поврзани 

за длабоки тектонски руптури. 

Габровите и дијабазите се јавуваат во вид на пробои или во вид на 

изливи, како во тријаските така и во јурските и горнокредните 

седименти.Поголеми маси се констатирани на северните падини на Јабланица, 

на Стогово, караорман и на западните планини на Илинска Планина.  

Гранитите, диоритите и кварцдиоритите се јавуваат во вид на мали 

интрузивни магматски тела во форма на дајкови, при што ги пробиваат 

палеозојските стени и тријаските седименти. 

Терциерните седименти и магматитите се застапени со еоценски и 

плиоценски седименти, а од магматските стени застапени се реолити. 

Плиоценските седименти се развиени во Кичевскиот, Дебарскиот и 

Пискупштинскиот басен, во кои се констатирани и значајни наоѓалишта на 

јаглен и појава на глини.  

Од магматски стени застапени се риолити кои се јавуваат на Буковиќ во 

вид на помали жици во палеозојските шкрилци и мермери и тоа вдолж 

длабоките руптури.  

Квартерните наслаги се претставени со моренски и флувиоглацијални 

наслаги, црвеница, бигори, пролувијални наслаги, падински бречи, делувијални 

и алувијални наслаги, површинска покривка (хумусен материјал) и алувиум.   

По ободниот дел на Кичевската Котлина на надморска висина од 650 – 

800 m, воглавно се застапени плиоценски седименти, а централниот дел на 

котлината е покриен со квартерен нанос. Плиоценското езеро зафаќало голем 

дел од Кичевската котлина. 

Плиоценските седименти лежат врз палеозојски шкрилци и воглавно се 

среќаваат на подрачјето меѓу селата Осломеј, Црвици, Колибари, 

Страгомиште, Колари, Зајас, Грешница, Трапчин Дол, Осој, Другово, Србјани, 

до Кичево. Дебелината на плиоценските седименти достига и до 250 m.  

Во најгорните слоеви на плиоценските седиментите констатирани се 

чакали и песоци, кои во подлабоките делови преминуваат во сиви, до 

зеленкасто-сиви и кафеави глиновидни песоци и глини, песокливи глини и 

песоци, со прослојки од чакали, слабо врзани, а се сменуваат хоризонтално и 

вертикално. Низ седиментите се среќаваат крупни валутоци од стените кои се 

наоѓаат во непосредна близина на Кичевската котлина. 

Во подлабоките делови на плиоценските седименти констатиран е 

јаглен, чија дебелина изнесува од 5-12 m. Економски исплативи се појавите кај 

село Горно и Долно Стрегомиште, Црвици и Осломеј. 

Одредувањето на староста на плиоценските седименти е направена 

врз основа на палеонтолошки испитувања на седиментите од јагленовиот 

базен на село Осломеј и врз основа на пронајдена макро и микро флора. 

Констатирано е дека таложењето на седиментите и создавањето на јагленот е 
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во време на среден плиоцен, а чакалите и песоците веројатно се 

горноплиоценски до квартерни.  

Квартерните наслаги се претставени со алувијални наслаги и ровка 

површинска покривка. Најмногу се застапени по речните долини и во 

котлините. Ги исполнуваат коритата на реките и потоците, како и речните 

тераси. Претставени се со грубокластичен материјал, составен од песокливи 

глини, песоци, чакали и облутоци од разни стени, кои се совршено обработени 

и со различна димензија. Алувијалните наслаги застапени во Кичевската 

Котлина се доста дебели, констатиран е алувијален нанос со дебелина од 30 – 

50 m. Минералната асоцијација и формата на зрната укажуваат на изворен 

матерјал на создавање од околните падини. Дебелината на алувиумот во 

речните долини е од 5-10 m.  

 

Геомеханички истражни работи на теренот 

 

За потребите за проектирање на објектите од фаза 1 извршени се 

геомеханички истражни работи на теренот на трасата на цевководот и на 

подлогата на депресијата во ПК Осломеј Исток, предвидена за депонија.  

Истражувањата по должината на трасата на цевководот се направени  

од кота 655 до кота 661 m.н.в. Во развиениот геомеханички профил 

констатирани се следните слоеви на седименти: 

MI – од површината на теренот до длабочина -1,1 m, средно пластична 

песоклива прашина, со средно крута конзистентна состојба, светло 

кафеава боја,  

SFs – од -1,10 до -2,70 m, средно до средно зрнест прашинест песок со 

ретко присуство на чакалести зрна, слабо збиен, светло кафеава 

боја; 

CI – од -2,70 до -4,10 m, средно пластична глина малку песоклива, со 

мека до средно конзистентна состојба, сиво кафеава боја; 

MI – од -4,10 до -8,30 m, средно пластична песоклива прашина, со 

средно крута конзистентна состојба, светло кафеава боја, 

SFs – од -8,30 до -12,0 m, средно до средно зрнест прашинест песок со 

ретко присуство на чакалести зрна, слабо збиен, светло кафеава 

боја; 

ML/SFs – од -8,30 до -12,0 m, ниско пластична прашина во средна крута 

конзистентна состојба, со присуство на песоци, сива боја; 

НПВ – ниво на подземна вода на  длабочина -2,10 m.  

 

Надолжен профил на трасата на цевководот: 
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На локацијата наменета за депонија во ПК Осломеј Исток направени се 

теренски и лабораториски истражни работи со кои се идентификувани 

видовите на застапените материјали и нивниот геомеханички профил во 

истражните дупнатини и бунари до длабочина од 14 m. Во геомеханичкиот 

профил констатирани се следните седименти: 

Истражна 
дупнатина 
или бунар 

Длабина m Вид на 
материјал 

Апсолутна 
кота на терен 

Ниво на 
подземна 
вода m  
 

Збиеност или 
конзистентна 
состојба 

Д - 1 3,90 CI 661,95 2,40 Мека 

 5,60 MI   Средно крута 

 8,50 SFs   Средно збиен 

Д – 2 4,60 MI 661,85 1,80 Мека 

 8,20 ML/SFs   Средно крута 

Д – 3 3,70 CI 664,45 - Мека 

 5,60 SFs   Растресит 

Д – 4 4,90 CI 667,20 1,60 Мека 

Д – 5 3,60 OH 668,70 1,10 Мека 

 5,40 OH   Мека 

Б – 1 2,5  665,85 1,80  

Б – 2 2,5  669,30 1,70  

Б – 3 3,5  670,30 -  

Б – 4 1,5  666,45 0,70  

 

Геомеханички профил на локацијата: 

 MI – среднопластична прашина, малку песоклива до песоклива, 

мека до средно крута конзистентна состојба, со светло кафеава 

до сива боја. Овој материјал е регистриран во сите истражни 
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дупнатини и бунари, на површината на теренот со моќност од 

0,60 – 1,90 m, а во зоната на поголемиот иницијален насип истиот 

е регистриран и на длабочина од 2,50 – 8,30 m, со моќност од 

околу 4,50 m.    

 CI – средно пластична глина, малку песоклива, во мека 

конзистентна состојба, со сиво кафеава боја. Глината се наоѓа 

под површинскиот слој изграден од средно пластична песоклива 

прашина, во зоната каде што ерегистрирано нивото на подземна 

вода, односно на длабочина од 1,20 – 5,30 m. Истата е водо 

заситена. 

 SFs – прашинест песок со ретко присуство на чакалести 

конкреции, растресит до средно збиен, слабо или добро 

гранулиран, во одредени зони муљевит, со светло кафеава до 

сива боја. Овој материјал, или негова мешавина со ниско 

пластична прашина, е регистриран во сите истражни дупнатини, 

како и во некои истражни бунари, при што моќноста се движи од 

1,70  до повеќе од 4,0 m. 

 OH -  високо пластична јагленова глина со присуство на органски 

материи, малку песоклива, во мека конзистентна состојба, со 

темно сива боја. Регистрирана е во зоната на помалиот 

иницијален насип (истражна дупнатина Д – 5) на длабочина од 

2,90 – 6,10 m, како и во зоната на истражната дупнатина Д – 4 

(акумулационен простор) на длабочина од 6,80 m до крајната 

длабина од 8,0 m;    

 НПВ на длабочина од 1,1 – 2,40 m. 
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4.3 Хидрологија 

 

Низ Кичевската Котлина протекува Река Треска во која се вливаат 13 

поголеми притоки, и тоа 8 од левата и 5 од десната страна. Настанува од 

Ехловечка, Иванчишка, Лопушничка и Попоечка Река, кои во летните месеци ја 

губат водата. Најмногу вода Треска добива од изворот кај село Извор, 

Кичевско. Вкупната должина на текот изнесува 138 km и сливна површина од 

2.068 km2, или 8,04% од територијата на Македонија. 

 

Реки во Општина Осломеј 

Име на реката Должина во km Просечен пад  % Пошуменост  % 

Туинска Река 12 3 1 - 4 

Поповјанска Река 15 4 1 - 3 

Зеленок 7 4 1 - 2 

 

На планината Добра Вода, јужно од Туинско Кале, се наоѓаат и 

изворишните делови на Туинска Река, која е главен изворишен крак на Река 

Темница. Реката не пресушува,  и се користи како вода за пиење за село Туин. 

Направен е проект за изградба на акумулација на реката, која би се користела 

за наводнување на аграрното земјиште во горниот дел на Општина Осломеј. 

Друга река е Поповјанска Река, но таа во летниот период пресушува, со 

што нема големо значење за населените места низ кои протекува. Постојат 

индикации дека во атарот на село Попобјани има можност за појава на 

артериски извори.  

Река Зеленок извира од падините на Цреколница со голем пад на 

првата половина од течението, кое може да се искористи за изградба на мини 

хидроцентрала.  

Низ локацијата на РЕК Осломеј протекува Река Темница, која припаѓа 

на горно сливно подрачје на Река Треска. Претставува најголем речен тек во 

северниот дел на Кичевската Котлина. Извира на планината Добра Вода, а во 

неа се вливаат реките Зајаска, Поповјанска, Туинска, и Канзоска Река. Долга е 

13 km и со површина  на сливното подрачје од 81,82 km.  

За потребите на копот Осломеј – Запад извршена е дислокација на 

коритото на Река Темница во 2009 година. Новото регулирано корито 

претставува граница меѓу ПК Осломеј – Запад и ПК Осломеј – Исток.   

На локацијата на РЕК Осломеј присутни се водособирници на 

површински води од атмосферски талози и води од багерски ископи. 

 

4.5  Сеизмички карактеристики 

 

Кичевската Котлина припаѓа на Западно-македонска сеизмогена зона. 

Тектонскиот развој на теренот е поврзан со херцинската и алписката орогенеза. 

Со херцинската орогенеза палеозојските седименти биле регионално 

метаморфизирани и набрани во благи синклинални и антиклинални структури, 
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а алписката орогенеза условила интензивно набирање на теренот и во 

најголем дел преработување на херцинските структури. 

Во покасните фази на алписката орогенеза, кон крајот на долен и 

почетокот на среден плиоцен, теренот бил зафатен со интензивна радијална 

тектоника, со која се формирани повеќе тектонски грабени: Кичевскиот грабен, 

грабенот Дебарца и Пискупштинскиот грабен.  

Кичевскиот грабен е заполнет со плиоценски и квартерни седименти и 

се наоѓа меѓу источните падини на Бистра, јужните падини на Буковиќ, 

западните падини на Песјак и северните падини на Илинска Планина. Грабенот 

се протега во правец север-југ. 

 За оваа сеизмогена зона карактеристична е појава на чести и 

катастрофални земјотреси. Најизразени епицентрални подрачја во Македонија 

се во Дебарско и Охридско со длабочина од 41 – 45 km и јачина на земјотреси 

од 7,6 - 8˚ според МКС. 

 Во Кичево и околината се очекуват земјотреси од епицентрални 

подрачја со длабочина од 26 – 30 km и јачина на земјотерес од 5-6 ˚С според 

МКС. 
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Евопско-Медитеранска сеизмичка карта на ризик 

 

 
 

4.6  Клима 

 

Климата во Општина Осломеј е дел од климата во Кичевската Котлина, 

во зоната на топло континентално подрачје, кое се простира во висинскиот 

појас од 400 до 900 m.н.в. Подрачјата со надморска висисна над 900 m и 

планинските предели се под влијание на умерено-континентална и ладно-

континентална клима. Климата се карактеризира со топли лета и долги снежни 

зими. 

Средна годишна температура на воздухот изнесува 10,7˚С, со средна 

годишна амплитуда на воздухот од 20,8 ˚С. Апсолутен максимум на 

температурата изнесува 40,5 ˚С, додека апсолутниот месечен минимум 

изнесува -23 ˚С. Средна годишна максимална температура изнесува 17,1 ˚С, а 

средна годишна минимална температура изнесува 5 ˚С. Најладен месец е 

јануари, со средна месечна температура од -0,1˚С, а најтопол месец е јули, со 

средна месечна температура на воздухот од 20,7 ˚С.  

Просечна годишна сума на врнежи изнесува 761,7 l/m2. Најмногу врнежи 

има во месец ноември, со просечна месечна сума од 108,0 mm, а најмалку во 

месец јули, со просечна месечна сума од 39,3 mm. Врнежи од снег има од 

месец октомври до месец април, со просечно годишно 37 снежни денови. 

Просечната годишна релативна влажност на воздухот изнесува 74 %. 

На територијата на Општина Осломеј има две дождомерни станици 

лоцирани во селата Осломеј и Србица.  

Према ружата на ветрови за Кичевската котлина најчести се ветровите 

со северен и јужен правец. Најчест ветер е северниот, присутен преку целата 

година, со просечна честина од 203 %,  средна брзина од 2,1 m/s и максимална 
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брзина од 19,0 m/s. Јужниот ветер има просечна годишна зачестеност од 182%, 

средна брзина од 2,2 m/s и максималната брзина до 22,5 m/s. Со значителна 

зачестеност е и југозападниот ветер, со просечна брзина од 2,4 m/s и 

максимална брзина од 18,9 m/s. На подрачјето постои латентна опасност од 

ветроломи и ветроизвали. 

 

5 КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

5.1  Квалитет на воздух 

 

Квалитетот на воздухот и емисии на загадувачки матери во околината 

на РЕК Осломеј се следат во мерната станица на МЖСПП Кичево. 

Евидентирање и анализа на податоците од мерната станица има за цел: 

 Континуирано следење на емисии од индустријата; 

 Инвентаризација на вкупни загадувачки супстанци на годишно ниво; 

 Емитувани количини од сектор енергија; 

 Намалување на емисиите и постигнување на пропишаните 

количини на горни граници на емисии.  

Табела на среднодневни вредности на метеоролошките параметри од 

автоматската мониторинг станица за квалитет на воздух во Кичево, за период 

јануари – април 2011 година. 

Станица Координати 

Лонгитуда Латитуда Алтитуда (m) 

Кичево 20˚57'31" 41˚30'52" 620 

 

Дат
а 

Температура 
˚С 

Влажност 
% 

Правец на 
ветер (deg) 

Брзина на 
ветер m/s 

Глобална 
радијација W/m2 

мес
ец 

I III IV I III IV I III IV I III IV I III IV 

01 -2,1  11,0 83  61 249  171 0,5  1,1 92,0  201,6 

02 0,3  11,6 81  42 187  149 0,6  1,9 32,2  207,5 

03 0,5  9,6 66  59 37  284 2,2  1,2 51,5  180,6 

04 -2,4 4,0 9,4 59 75 56 124 184 239 1,6 1,2 0,7 46,3 15,4 228,4 

05 -1,6 3,6 7,9 69 84 69 180 233 222 0,5 0,6 1,0 49,0 34,3 72,6 

06 -1,6 3,6 8,6 91 83 59 238 111 204 0,5 1,7 1,7 42,6 108,7 68,1 

07 -1,0 -1,2 12,0 95 48 52 234 249 220 0,5 4,0 1,7 52,6 139,1 240,7 

08 -1,2 -2,7 12,4 100 44 62 259 264 192 0,7 4,0 1,1 54,9 175,2 127,5 

09 0,3 -2,6 14,2 96 49 49 204 207 231 0,5 1,5 1,5 63,8 188,3 193,0 

10 -0,8 -0,5 10,5 99 52 34 220 229 185 0,4 0,8 1,2 44,7 197,4 251,3 

11 -0,9 3,2 8,0 100 56 42 325 290 201 0,2 0,9 1,2 3,8 191,7 252,4 

12 1,7 5,5 10,1 100 58 47 231 246 248 0,5 0,8 1,2 33,9 188,7 234,1 

13 3,5 6,6 8,7 93 59 66 235 241 151 0,5 0,9 1,5 47,4 172,7 96,5 

14 3,3 9,2 5,1 87 53 58 260 208 271 0,5 0,9 1,2 74,8 146,8 189,4 

15 4,9 8,6 7,1 80 64 51 207 234 200 0,9 0,8 0,8 79,3 128,9 175,7 

16 6,9 9,7 6,6 74 62 74 290 239 243 0,2 0,6 0,7 3,8 150,6 70,1 

17 0,0 10,1 7,7 78 80 76 259 214 265 0,7 1,3 1,2 50,6 123,5 55,9 

18 1,2 8,9 8,7 75 71 43 261 209 195 0,5 1,0 3,2 101,2 154,3 125,9 

19 1,7 7,3 9,7 76 87 51 225 124 182 0,5 1,3 1,9 103,7 105,6 156,7 

20 3,1 4,2 10,3 76 82 55 186 28 236 0,5 1,9 1,0 62,0 48,9 153,3 
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21 3,5 4,4 11,3 95 74 50 264 61 233 0,4 2,4 0,7 17,6 47,0 260,5 

22 0,9 5,1 11,9 100 56 50 18 172 251 1,4 2,3 0,6 3,9 139,1 232,6 

23 -1,2 5,3 12,7 99 58 56 191 282 202 0,5 1,4 0,7 45,3 196,3 179,0 

24 -2,5 9,7 13,2 93 49 56 128 255 224 1,0 1,2 0,7 50,1 207,7 180,0 

25 -4,8 9,9 13,5 69 49 63 130 189 186 1,4 1,0 0,9 137,6 222,6 169,2 

26  9,6 9,6  50 89  200 222  1,5 0,6  147,8 38,5 

27  9,2 7,6  52 98  261 219  1,0 0,5  183,5 46,3 

28  9,9 11,3  54 80  234 236  1,3 0,5  186,4 152,3 

29  8,8 10,7  85 86  227 265  1,1 0,6  53,9 131,4 

30  9,5 10,7  76 78  140 220  0,9 1,0  110,4 189,5 

31  10,3   73   203   1,0   132,1  

 

Према Вкупниот годишен извештај од обработени податоци за квалитет 

на животната средина за 2009 година, секторот за производство на електрична 

и топлотна енергија има процентуален удел на емисија на SO2 од 85,20 %, на 

NOx од 37,30 % и на цврсти честички од 17 %. 

Податоци за просечни годишни концентрации и просечни годишни 

концентрации на SO2 за зимскиот период и суспендирани честички ПМ10 од 

мониторинг мрежата на МЖСПП: 
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Во графицичките прилози презентирани се измерените вредности на 

SO2 и цврсти честички ПМ10 со број на надминувања на дневните гранични 

вредности во мерна станица Кичево. 

Во текот на 2009 година во мерно место Кичево има надминување на 

просечната годишна концентрација и просечната концентрација во зимски 

период на SO2, како и надминување на граничната вредност за заштита на 

екосистемите. Просечната годишна концентрација на ПМ10 е надмината во 

однос на годишната гранична вредност за заштита на човековото здравје и 

годишна гранична вредност за заштита на човековото здравје што треба да се 

достигне до 2010 година.  

Во РЕК Осоломеј стационарен извор на загадување е оџакот на ТЕ 

Осломеј. Мерења и анализи на емисии од испустот се вршат еднаш месечно, 

на 4 мерни места на излезните канали од филтерот за отпрашување, 

непосредно пред влезот во главниот оџак. Вкупното емисионо количество на 

загадувачки супстанци емитувано од ТЕ Осломеј за месец април 2012, 

покажува надминување на дозволените граници за емисија на цврсти честички 

– прашина, сулфур диоксид и азотни оксиди. Измерените концентрации на 

загадувачки супстанци во амбиентниот воздух во околината на ТЕЦ РЕК 
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Осломеј за период од 01 до 30.04 2012 година, покажуваат дека вредностите за 

SO2, PM10 и чад се под граничните вредности. 

5.2  Квалитет на води 

 

Водоснабдувањето на сите населени места во Општина Осломеј е од 

три извори: 

 Од главниот цевковод на ЈП Студенчица – 11 населени места; 

 Од Туинска Река за село Туин (Тиролски зафат); 

 Од планински извори – 3 населени места. 

Вкупната должина на цевководот изнесува 26.299 m, од кои 22.799 m се 

полиетиленски цевки и 3.500 m ПВЦ цевки. Вкупната должина на разводната 

мрежа изнесува 54.000 m, од кои за селските населби во ситемот отпаѓаат 

27.847 m. Мрежата има 1.689 куќни приклучоци, резервоарски простор од 1.250 

m3, 3 препумпни станици и 6 зони за водоснабдување. 

Со системот за водоснабдување стопанисува ЈКП Хигиена Осломеј. 

На територијата на Општина Осломеј канализациона мрежа има во 

населените места Аранѓел, Србица и Црвици. Отпадните води без 

пречистување се вливаат во локалните водотеци. Жителите на останатите 

села за собирање на отпадни води користат септички јами, изградени во 

непосредна близина на куќите.  

Во Општината нема и атмосферска канализација, а атмосферските 

води слободно се излеваат по површините на околното земјиште. 

За решавање на проблемот изготвени се проекти, за чија реализација 

не се обезбедени средства. Проблемот во Општината се третира како 

приоритетен. 

Реципиент на отпадните води од РЕК Осломеј е Река Темница. Според 

степенот на чистотата, Река Темница од ТЕЦ Осломеј до вливот во Река 

Треска е распределена во III категорија. 

Локацијата на РЕК Осломеј со вода за пиење се снабдува од 

регионалниот водовод Студенчица, со кое стопанисува Јавно претпријатие за 

водоснабдување Студенчица - Скопје. Од регионалниот систем за 

водоснабдување Студенчица со вода за пиење се снабдуваат градовите 

Прилеп, Кичево, Македонски Брод и Крушево, како и поголем број населени 

места лоцирани покрај доводните цевководи. Доводниот крак за РЕК Осломеј е 

челичен цевковод ᴓ 457,2 – 355,6 mm, со пропусна моќ од 500 l/s и притосок од 

35 bar, со вкупна должина од 13 km.  

Отпадните води од целиот комплекс на РЕК Осломеј , во количини од 

86,4 m3/h, се третираат во постројка за пречистување, а потоа се испуштаат во 

Река Темница.  

Технолошките води се резултат на прелив од разладната кула на ТЕ 

Осломј, изнесуваат 122,4 m3/h и директно се испуштаат во Река Темница. Со 

воспоставување на новата технологија за хидромешавина се предвидува нивно 

целосно искористување.  
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Квалитетот на отпадните и технолошките води се следи во сопствена 

лабораторија. 

 

5.3  Квалитет на почва 

 

Со експлоатација на јагленот во отворениот коп на РЕК Осломеј 

природните површински слоеви на плодна почва и длабинските слоеви на 

растресити седименти се деградирани. На површината останува јаловица од 

геолошки слоеви над слојот на јагленот. Со силно антропогено влијание 

формирани се депосоли и депорегосоли. 

Според Годишниот Извештај за производство, реализиран увоз и 

пласирани вишоци на електрична енергија на АД Електрани на Македонија – 

Скопје за 2009 година во рудниците на РЕК Осломеј извадени се: 

Осломеј - Запад 851.299 t јаглен 

4.569.409 m3 јаловина 

Стар рудник 305.410 t јаглен 

0 m3 јаловина 

 

Според Годишниот извештај од обработени податоци за квалитет на 

животната средина на МЖСПП за 2006 година, најголеми оштетувања на 

почвата во рудникот Осломеј се резултат на површинска експлоатација на 

лигнитот за потребите на енергетиката, бидејќи е присутен во котлина под 

плодни почви и под длабоки слоеви на растресити седименти. Со овие копови 

се уништуваат почвите над слојот на јаглен и се создава големо количество 

рудничка раскривка. Рудничката раскривка се одлага на посебна депонија. 

Според Специјалната студија Е за индустриски контаминирани места од 

Националниот план за управување со отпадот  и фисибилити стидијата, според 

одредени критериуми, земјиштето во РЕК Осломеј е окарактеризирано како 

земјиште со средна пропустливост, подземните води се наоѓаат на длабочина 

поголема од 15 m и има повеќе од 300 m од индустрискиот комплекс до 

површинските води. 

Според идентификацијата на индустриски контаминирани места – 

жешки точки во Република Македонија и ризикот по здравјето на луѓето, РЕК 

Осломеј – Термо електрична централа и рудник за јаглен во Кичево, спаѓа во 

идентификувани контаминирани локации со низок ризик по животната средина. 
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5.4  Управување со отпад. 

 

Во РЕК Осломеј се создава: 

 Отпад од технолошкиот процес на производство на електрична 

енергија; 

 Комунален отпад. 

Продукцијата на пепел и згура од работата на термоелектраната во 

2009 година изнесува 169.498 t. Одложувањето се врши на депонија лоцирана 

над термоелектраната, на растојание од 1 km, а се транспортира со 

транспортна лента. Депонијата е поделена на стара депонија со површина од 

10 ha, ревитализирана и не е во употреба, и нова депонија од 18 ha, во 

употреба, што треба да се зголеми до површина од 27 ha. Технологијата на 

суво одлагање на пепел со оросување е не соодветна и не спречува 

разнесување и дисперзија од ветер во сите правци на дување. Постапката на 

депонирање има кумулативни влијанија врз аерозагадувањето.  

Со комуналниот отпад управува ЈКП Хигиена Осломеј, а се депонира на 

градска депонијата Кичево. Депонијата не ги задоволува стандардите, а 

соодветна локација за депонија во Југозападниот регион не е дефинирана.  

 

5.5  Бучава 

 

Заводот за здравствена заштита во Кичево реализира мерења на 

комунална бучава на 7 мерни места, два пати во годината.  

Локацијата на РЕК Осломеј не е дел од мониторинг програмата. 

Мерењата се вршат периодично и по потреба. Резултатите од извршените 

мерења на интензитетот на бучава генериран од ПК Осломеј – Запад, во месец 
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март 2010 година, не ги надминуваат граничните вредности од 70 dB за реони 

со интензивна индустриска активност. РЕК Осломеј нема влијание врз 

зголемувањето на бучавата во непосредната околина. 

 

6   КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

 

6.1 Структура на земјиштето 

 

Аграрна структура на земјиштето во ридско-планинското подрачје на 

Општина Осломеј  

Структура на земјиштето ha Процентуална 
застапеност 

% 

Сопственост % 

Државна приватна 

Шума  4.640 41,60 98 2 

Пасишта  3.345 29,99 95 5 

Обработливи површини 3.168 28,40 2 98 

Вкупно  11.153    

 

Населени 
места 

Надм. 
висин

а 

Површина 
на атарот 

km
2
 

Број на жители Аграрна структура на атарот во ha 

1994 2002 Обраб. 
земј. 

Пасишта Шуми вкупно 

Осломеј 805 118,8 8.898 10.042 3.168 3.345 4.640 11.143 

Аранѓел 705 3,4 646 709 211 64 39 314 

Бериково 1000 5,5 180 168 118 109 315 532 

Гарани 840 2.3 523 542 42 48 136 226 

Жубрино 670 3,3 109 547 123 47 122 292 

Јагол 800 5,5 365 406 173 202 143 518 

Јагол 
Доленци 

750 3,9 17 13 72 230 75 377 

Ново Село 1400 10,1 172 143 86 317 602 1005 

Осломеј 700 4,1 57 40 114 134 107 355 

Папрадиште 1.160 6,0 120 75 126 167 283 576 

Поповјани 720 4,8 311 399 128 140 140 408 

Премка 770 7,7 133 134 198 415 140 753 

Србица 764 10,1 1.680 1.862 333 250 229 812 

Стрелци 745 7,3 1.284 1.421 279 155 238 672 

Туин 840 33,3 1.277 1.476 490 774 1.965 3229 

Црвици 640 6,4 1.350 1.725 399 173 22 594 

Шутово 740 5,1 674 760 276 120 84 480 

 

Шумите најмногу се застапени во делот од село Шутово до село 

Бериково, каде прстенесто се простира шума од даб и бука со надморска 

висина до околу 1000 m. Пасиштата најмногу се застапени во ридско-

планинските села каде постојат и најдобри услови за развој на сточарството. 

Најмала површина зафаќа обработливото земјиште, условено од рељефот и 

експропријацијата,  во ниските предели на општината од 600 до 700 m.н.в.  

Дел од приватното обработливо земјиште, до сега околу 4 km2, се 

експроприрани за потребите на РЕК Осломеј. 
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На обработливите површини застапено е индивидуално производство 

на следните култури: пченка, пченица, рж и јачмен, а од градинарските култури: 

грав, компир, зелка и кромид. 

Култури Површина по ha Придонес по ha 

Пченка 180 1.265 

Рж 95 2.508 

Пченица 210 1.741 

Јачмен 54 1.798 

Вкупно 539 6.287 

   

РЕК Осломеј има шума – зелен појас од борови насади, од околу 37.500 

m2. Шумата делумно е уништена со пожарите во 2007 година.  

6.2  Минерални ресурси 

 

Во Општина Осломеј има сознанија за наоѓалишта на метални руди во 

реонот на село Бериково. Според извршените анализи во атарот на Општина 

Осломеј, Жубрино и Поповјани, откриени се околу 10.000.000 тони јаглен кои ќе 

се експлоатираат во иднина за потребите на РЕК Осломеј.  

Освен јагленот за потребите на   РЕК Осломеј се експлоатира кварц и 

песок од околу 15.000 тони годишно. Во стариот коп постојат огромни количини 

на овие природни ресурси, и нивното користење ќе придонесе за развој на 

индустриските и другите капацитети во општината. 

Друг природен ресурс кој може да се употребува е пепелта во количини 

од 5.000.000 тони, кој постојано се депонира, а може да се искористи во 

цементната и ќерамичката индустрија.  

 

6.3 Биодиверзитет 

 

Природни карактеристики 

 

На подрачјето на Кичевската Котлина застапен е биомот на 

Медитеранско-Европски широколисни шуми, како дел од Понто – 

Медитеранскиот рефугијален центар. Медитеранските флористички и 

фаунистички елементи се тесно поврзани со појасот на дабови шуми до 1200 

m.н.в. и букови шуми до 1700 m.н.в.   

Делот на Општина Осломеј со надморска висина од 600 до 900 m 

припаѓа на топло континентално подрачје што е зона на климазоналната 

шумска заедница на дабовите плоскач и цер – as. Quercetum frainetto – ceris 

macedonikum Oberd. emend Ht. Таа се развива на силикатна подлога по работ 

на котлината, така што нејзините најубави составки се среќаваат во 

подножлето на планината Бистра, помеѓу с. Другово и с. Добреноец, Добра 

Вода, Баба Сач и Цоцан. Заедницата е изложена на силно антропогено 

влијание, така што дел од нејзините станишта се претворени во ораници, 

ридски пасишта, или пак по вештачки пат се пошумени, главно со борови 
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култури. Во рамки на овој висински појас се присутни и костеновите шуми, as. 

Castanetum sativae macedonicum Nik., кои се развиваат на локалитетите Иван 

Дол, на потегот меѓу селата Осој и Кнежино, како и во околината на с. Туин – 

Туинско Рамниште.  

Повисоките делови на котлината, од 900 до 1.200 m.н.в., припаѓаат кон 

зоната на ладно континенетално подрачје, каде доминира климазоналната 

заедница на горунови шуми, as. Orno-Quercetum petraea Em. Оваа шумска 

заедница е особено распространета по падините на планината Бистра кон 

Кичевската котлина, во вид на еден појас меѓу 900 – 1100 m, при што на 

присојните падини се искачува се до 1400 m. Потоа се среќава на Стража, во 

сливот на Зајаска Река, на Дренска Планина – над с. Јаорец, во сливот на 

Чалеска Река – над с. Лешница, над с. Кнежино, помеѓу с. Извор и Јама. Се 

развива на силикатни терени, врз кисело-кафеави шумски почви. 

Горско континентално-планинско подрачје се простира во висинскиот 

појас од 1300 до 1650 m. н.в. и тоа е подрачје на климазоналната вегетација на 

горска букова шума as. Calamintho grandiflorae-Fagetum Em, односно Fagetum 

montanum Em, од која најубави составки се среќаваат на локалитетите 

Арапкула, Суви Дол, Стража, Добра Вода, сливот на Зајаска Река и др.  

Од тревнатите растителни заедници на просторот на Кичевската 

Котлина се среќаваат ливади, ридски пасишта, како и планински и високо 

планински пасишта, кои се од особено значење за развитокот на едно 

интензивно и модерно сточарство. Како придружни елементи, како на урбаниот 

така и на руралниот начин на живеење, присутни се и бројни рудерални и 

коровни фитоценози, фитоценози кои се развиваат по рабовите на шумите.  

Ливадите се присутни на помали или поголеми површини, во атарите на 

речиси сите селски населби во Котлината и нивното одржување по пат на 

косење е во директна зависност од интензитетот на сточарењето во одделни 

селски населби, но и од работоспособниот потенцијал, особено во пасивните 

селски населби, од кои некои постепено изумираат. Од позначајни ливадски 

фитиценози кои се развиваат на овој простор ќе ги споменеме as.Cynosureto-

Caricetum hirtae Micev., која се развива на повлажни места, како и as. Trifolietum 

nigrescentis- subterranei Micev., која претставува посув ливадски вид. 

Ридските пасишта претставуваат секундарни вегетациски формации 

кои настанале со постепена, долготрајна експлоатација и деградација на разни 

типови шумски заедници, пред се на различни дабови фитоценози. 

Над горната граница на шумскиот појас, над 1700 (1800) m, по високите 

планини (Бистра, Стогово, Добра Вода, Баба Сач) на големи површини се 

простираат планински пасишта. Со оглед на разновидната геолошка подлога и 

на другите еколошки фактори кои имаат свое влијание на овој највисок дел од 

котлината, на овој простор се развиваат бројни растителни заедници кои 

главно припаѓаат кон класите Elyno-Seslerietea Br,Bl. и Caricetea curvulae Br. Bt. 

Од позначајни фитоценози ќе ги споменеме as. Festucetum paniculatae 

Horv.(Бистра, Добра Вода), as. Seslerietum korabensis Micev.(Бистра), as. Carico-
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Helianthememum balcanici Horv. (Бистра,Стогово), as. Poeto-Festucetum 

nigrescentis Micev.(Бистра).  

 

Флора 

Најзначајни растителни видови кои се развиваат во Кичевската Котлина 

чие присуство на овој простор има посебно фитогеографско значење и се 

посебно потенцирани во ботаничката литература, се двата реликтни вида 

Ramonda nathaliae и Ramonda serbica, кои се претставници на тропската 

фамилија  Gesneriaceae. Ramonda nathaliae се развива на планината Добра 

Вода, додека Ramonda serbica се среќава на планината Буковиќ и во горниот 

тек на Река Треска, меѓу с. Другово и с. Кленоец. Овие два вида со своето 

распространување заемно се исклучуваат, така што на планините Буковиќ и 

Добра Вода доаѓа до доближување на нивните ареали.  

Друг значаен вид на овој простор е дивиот костен, Aesculus 

hippocastaneum, кој претставува балкански ендем со реликтно терциерно 

потекло и истиот формира убави популации во клисурестиот дел на Суви Дол, 

над с. Извор. Тоа е вид со многу ограничено распространување, кој се среќава 

уште само покрај Гарска Река, Црн Дрим и на планината Галичица. 

Во Кичевската Котлина се наоѓаат и медитеранските ендеми Dianthus 

jugoslavicus, чиј locus classicus се наоѓа помеѓу с. Извор и с. Малкоец, а истиот 

е регистриран и на планината Добра Вода, Dianthus prilepensis кој е 

регистриран во околината на с. Светораче, на планините Добра Вода и Белези, 

како и Thymus jancae var. ilinicae, чии locus classicus се наоѓа на планината 

Илиница. 

 

Фауна 

Од влечугите, по должината на реките и нивното крабрежје можат да се 

сретнат белоушката, водната змија Natrix tesselata, водната змија Lacerta viridis, 

смок Coluber jugularius caspius, од водоземците шарениот дождовник 

Salamandra salamandra, повеќе видови жаби Rana dalmatica, Rana ridibunda, 

Rana esculenta.  

Од класата на птиците присутни се сива врана Corvus corone comix, 

страчка Pica pica, домашен врабец Passer domesticus, косот Turdus merula, 

кукавицата Cuculus canorus, мала пиштарка Apus melba и др. 

Посебно треба да се истакнат трајно заштитените видови: сивиот сокол 

Falco peregrinus, црнонокта ветрушка Falco tinnunculus, орел крстач Aquila 

heliaca, голем ушест буф Bofo bufo, утот Otus scops, белиот штрк Ciconia 

ciconia, гугутката Streptopelia decaocto и други. Од оние птици кои што се 

обично заштитени за време на ловот се среќаваат полската еребица Pedrix 

pedrix, дивиот гулаб Columba livia, лиската Fulica atra, јастреб кокошкар Accipiter 

gentilis, јастреб врапчар Accipiter nisus, сојката Garulus glandarius, белоклуната 

галица Pyrhocorax graculus и др. 
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Габи 

Со истрашувањата на лигниколни и териколни макромицети 

(Basidiomycota и Ascomycota) во фитоценозата Quercetum frainetto-cerris 

macedonicum на планината Добра Вода, утврдени се вкупно 106 видови на 

габи, од кои 9 припаѓаат на типот Ascomycota и 97 на типот Basidiomycota. Од 

вкупниот број на регистрирани габи 61 вид се териколни, а 45 вида се 

лигниколни. Како најзастапени редови се: Agaricales, Boletales, Polyporales и 

Tricholomatales. Поголемиот број на габи (61) се сапробионти, микоризни се 34, 

додека 11 вида се паразити. Како посебно ретки видови габи се: Polyporus 

ascularius, Vuilleminia comedens, Armillaria mellea, Fomes fomentarius i Stereum 

hirsutum. Од териколните габи чести видови се: Agaricus arvensis, Amanita 

rubescens, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Marasmius oreades и Macrolepiota 

procera.  

 

Флора и фауна во РЕК Осломеј 

 

Во рамки на локацијата на РЕК Осломеј најзначајно е присуството на 

боровиот шумски заштитен појас кој зафаќа површина од 37.500 m2.  

По течението на Река Темница не е присутна вегетација, заради 

извршената регулација. Тревнати површини се присутни на платото на реката и 

во затворената депонија за јаловина на ПК Осломеј – Исток. По рабните 

делови на депонијата, на местата со површински локви, присутни се врби, 

тополи и барска трска. Површината на депонираната јаловина е ниско 

затревена.  

Од фауната, во локвите се присутни  жаби. Од птиците се среќаваат 

полскиот врабец, ластовица, кос, карактеристични за рурални населби.  

Според Просторниот План на Република Македонија во рамки на 

локацијата и во непосредната околина на РЕК Осломеј нема подрачја и објекти 

на природно наследство, со различен степен на заштита, или подрачја кои би 

требало да се заштитат до 2020 година.  
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6.4  Културно наследство 

 

Во Oпштина Осломеј нема заштитено културно наследство. Според 

археолошката карта на Република Македонија, Коцо Димче (1996), Скопје 

МАНУ,  има повеке археолошки локалитети, и тоа: 

 Бунаричек во село Жубрино – локалитет на црква од средниот век; 

 Трноец и Ледина во село Премка – локалитети на населба и 

некропола од средниот век; 

 Манастириште во село Арангел – локалитет населба од доцно 

античко време; 

 Старо Село во село Арангел – локалитет средновековна црква и 

некропола; 

 Маркулија меѓу село Арангел и село Србица – локалитет тврдина-

крајпатна стража, доцна антика; 

 Меѓа во село Арангел – старохристијанска базилика; 

 Рајцажет село Бериково – рудник, доцен среден век; 

 Добра Вода село Папрадиште – населба, доцна антика; 

 Алексова Нива село Осломеј – локалитет населба од доцно 

античко време; 

 Црква и Рид во село Стрелци – локалитети утврдена црква и 

некропола од средниот век; 

 Печарица село Премка – населба , доцна антика; 

 Ледина село Премка – некропола, среден век; 

 Трноец село Премка – населба и некропола од среден век; 

 Чукале село Премка – црква и некропола од доцен среден век; 

 Црква село Србица – црква и некропола од среден век; 

 Раковце село Стрелци – црква и некропола од среден век; 

 Рид село Стрелци – црква и некропола од среден век; 

 Црква село Стрелци – црква и некропола од среден век; 

 Сретсело село Туин – црква и некропола од доцен средн век; 

 Латинска Црква село Црвици – црква од среден век; 

 Кодракалангочит село црвици – населба, неолит. 
 

На локацијата на РЕК Осломеј со досегашните копови на јаглен не е 

откриено движно и недвижно културно наследство.  

 

6.5  Предел 
 

Локацијата на РЕК Осломеј претставува силно изменет предел од 

антропогени влијанија. Отворен коп, земјани пристапни патишта, подвижни 

ленти за транспорт на јаглен и јаловина, депонија за јаловина, се елементи на 

предел на активен рудник. Овој предел директно граничи со земјоделско 
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земјиште и локални патишта на околните населени места. Комуникацијата е 

непосредна и создава една пејсажна слика.  

Изградба на линиски цевководи и транспортни системи на одредена 

локација трајно влијаат врз измената на пределот. Реализацијата на проектот 

за транспортен систем за водено одлагање на пепел нема битно да го измени 

пределот, само ќе се вклопи во постојните елементи на рудничкиот предел. 

 

6.6   Демографија 
 

Според пописот на населението од 2002 година Општина Осломеј има 

10.420 жители од различни националности.Просечна густина на населението 

изнесува 80 жители/km2 и се вбројува во понаселените рурални општини во 

Републиката. Жителите живеат во  2.791 домаќинство и во 3.291 живеалишта.  

Население според петгодишни групи на возраст, по пол – вкупно: 

Општина  Вкупно Возрасни групи 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Осломеј 10420 730 998 1081 1016 879 863 780 799 701 

Мажи 5322 388 530 565 543 469 442 394 424 378 

Жени 5098 342 468 516 473 410 421 386 375 323 

 

Население според изјаснувањето за националната припадност: 

Општин
а 

Вкупн
о 

Мак
. 

Албан
. 

Турц
и 

Ром
и 

Влас
и 

Срб
и 

Бошњ
. 

Остан
. 

Осломеј 10420 110 10252 - - - - 1 57 

 

Население на возраст од 10 и повеќе години, по пол и писменост: 

Општина Се Мажи Жени 

 Писмени Неписмени  Писмени Неписмени  Писмени Неписмени  

Осломеј 8308 384 4343 61 3965 323 

 

Население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка: 

Општина  Вкупно 
населе 
ние 

Школска подготовка  

 Без  
Учи 
лиште 

Не 
компл. 
Основ. 
Образ. 

Основ 
но  
учили 
ште 

Сред 
но 
учили 
ште 

Виша 
школа 

Висок
а 
школа 
Факул. 

Маги
-
стра-
тура 

Докт
о 
рат 

Се 
уште 
во 
осн.
обра
зова 

Осломеј 7611 420 1322 4652 895 132 140 6 2 42 

 

Население од 15 и повеќе години, според активноста – вкупно: 

Општина Вкупно Економски активни Економски 
неактивни 

Се Вработени Невработени  

Осломеј 7296 1784 618 1166 5512 

 

Невработено население според возраст од 15 – 34 години изнесува 

56,6%, од 35 – 55 години изнесува 35,5% и од 36 до 69 години 3,45%. Најголем 
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број од невработеност е присутна меѓу економски активната популација на 

возраст од 15 до 55 години. Според образованието најмногу невработени се со 

неоформено образование и средно стручно образование. 

Населението претежно се занимава со традиционално земјоделство. 

Број на деловни субјекти во приватна сопственост изнесува 80, што значи дека 

нема ниту еден голем приватен стопански субјект. Започнато е со производство 

на бехатон плочи и цементни блокови, преработка на дрво во полуфинални и 

финални производи, има еден угостителски објект – мотел и бензинска пумпа. 

Претежна дејност на стопанствениците е трговија, занаетчиство и 

угостителство, како семејни бизниси.  Во последните години евидентна е 

миграцијата на населението надвор од Република Македонија.  

Можност за вработување претставува развојот на РЕК Осломеј, кој 

води позитивна политика на вработување на населението од населените места 

во Општината.  
 

Култура и медиуми 
 

Културниот живот во Општина Осломеј не е доволно развиен заради 

немање на соодветни простории и финансиски средства.Општината има 

сопствена културна – фолклорна монографија изработена како заеднички 

проект со Министерството за образование на РМ, Универзитетот на 

Југоисточна Европа и Академијата на науките на Албанија – сектор на 

Институтот за народна култура. 

Во Општината постои само еден одбојкарски клуб, а изградени се 3 три 

спортски фудбалски терени, но нема активен фудбалски клуб. 

Медиумскиот простор го покриваат националните медиуми со седиште 

во Кичево и Зајас. Во Општината функционира и кабловска телевизија.  

Општината е покриена со телекомуникациската врска на АД 

Македонски телекомуникации со фиксна телефонија, а во мобилната со 

мрежите на Мобимак, Космофон и ВИП. Во Општина Осломеј има две пошти и 

две централи со 1.700 приклучоци. 
 

Снабдување со електрична енергија 
 

Сите населени места се снабдени со електрична енергија преку 

конзумно подрачје на Електродистрибуција – Кичево. Енергетската 

инфраструктура ја сочинуваат 10 kW и 35 kW далекуводи и 31 трафостаница. 

Населените места се снабдени со улично осветлување. 
 

Здравство 
 

Во областа на здравството, со полно работно време функционира една 

амбуланта во село Осломеј и со половина работно време амбуланта во село 

Туин. Во амбулантата во село Осломеј услугите ги користат и вработените во 

РЕК Осломеј. 
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Невладини здруженија 
 

Од активни НВО здруженија функционираат: 

 Здружение на граѓани “Беладона Хелиос“ во село Србица; 

 Ловечко друштво ЕКО фазан во Осломеј; 

 Доброволно пожарникарско друштво ГАРАНИ во село Селци; 

 Здружение на жени на РМ во село Осломеј; 

 Здружение на зголемување на енергетски потенцијали РЕК 

Осломеј. 
 

Образование 
 

Во Општина Осломеј постојат три централни основни училишта и 14 

подрачни. Основното образование има 80 паралелки со вкупниоот број од 995 

ученици  и  127 наставници. Во Општината нема средни училишта. Учениците 

наставата ја посетуваат во Кичево, Гостивар и Тетово. Советот на Општина 

Осломеј планира да отвори паралелки за настава на хендикепирани млади 

лица во село Србица.  

 

7  ЕМИСИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

7.1 Емисии во фаза на градба 

 

7.1.1 Емисии во воздухот 

 

Во фаза на градба се очекуваат емисии од : 

 Издувни гасови на градежна механизација и транспортни возила; 

 Фугитивни емисии на прашина од ископ и утовар на земја. 

Емисии се очекуваат во фаза на градба на: 

 Објектот за трафо постројка и силосот за згура од ископи за 

темелење; 

 Цевководите – насипување и нивелирање на трасата и , 

поставување на ослонците на цевководите; 

 Одлагалиште - земјени работи за расчистување и припрема на 

теренот. 

Земјените работи ќе се одвиваат на повеќе локации, оддалечени 

меѓусебно. Треба да се изврши расчистување на теренот од коров и грмушки, 

со отстранување на слој од земја во длабочина од 15 cm. Поголем дел од 

активностите можат да се изведуваат едновремено на сите локации, во 

зависност од расположивата механизација.   

План за работа и времетраење на активностите во оваа фаза не се 

познати, но се очекува емисиите во воздухот да бидат краткотрајни, на 

оддалечени локации, без значително, дoлготрајно или кумаулативно влијание.  
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Емисии од отворени површини 
 

Пресметани емисии на прашина од земјани работи на предвидените 

локации: 

Објект Површина 
m2 

Емисии 

Суви услови влажни  услови 

kg/h g/s kg/h g/s 

Објект за трафо 
постројка 

140 0,0042 0,0012 0,0021 0,0006 

Цевковод 71.191 2,136 0,5934 1,0678 0.2966 

Депонија 136.082 4,082 1,1339 2,0412 0,567 

Вкупна фугитивна 
емисија 

  1,7285  0,8642 

 

Пресметката очекувани емисии на прашина е направена во согласност 

со Emission Estimation Techniqe Manuals, NPI – Australija, по следната формула: 

 

EPM10 = EFPM10 . A .ERPM10 

 

Каде: 

EFPM10 – фактор на емисија на честички до 10µm (kg/ha h) 

A       -  површина на која се вршат активности (ha) 

ERPM10 – фактор на ефикасност на редукција, усвоен 0,3 kg/ha h 

 

Емисии од движење на товарни возила 
 

Транспортот на материјалот, во најголем дел ќе се врши по земјени 

патишта во кругот на РЕК Осломеј. Патиштата имаат тврда, непорозна 

површина која брзо се суши после дожд или мокрење. Со движење на возилата 

постојано се отстрануваат честички, кои навлегувајќи во атмосферата и по 

одреден период повторно се таложат врз патот и околината.   

Пресметани емисии од товарни возила за транспорт кои се движат по 

земјени патишта во индустриски зони, по следната формула: 

 

E = k . (s/12)A . (W/3)B  

E = 0,68 x 1,3535 x 1,3268 

E = 1,22 kg/km 

E = 2.400 x 1,22 = 2.930,8 kg/god 
 

Каде: 

E – емисионен фактор за големина на честички од земјани  патишта, kg/km 

K – емпириски фактор за големина на честички за категорија i и земјани  

патишта 

W – просечна тежина на возило, тони (12t) 

K, А и В се емпириски константи - табеларни вредности 
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Ѕ – содржина на нанос за индустриски патишта %- табеларна вредност 

Транспортот се врши со едно возило  на просечно растојание од 4km, 

два пати на ден, возилото ќе поминува 2.400 km/годишно. 

 

Емисии од утовар/истовар на земја 

Материјал Количина 
на 
материјал  
m3 

Емисии 

  kg/t g/s 

  Суви 
услови 

Влажни  
услови 

Суви услови Влажни  
услови 

Земја 750,00 0,000275 0,0000395 7.95.10-5 1,14.10-5 

Јаловица 15.386 0,000055 0,0000079 32,64.10-5 4,69.10-5 

Вкупно    40,59. 10-5 5,83. 10-5 

 

За пресметка се користи следната формула: 

 

      
               (

 
 
    

 

 
 
     

)        
 

Каде: 

EFPM10 – фактор на емисија на честички до 10µm (kg/t) 

U – просечна брзина на ветер (m/s) 

M – просечна влажност на материјалот  

ERPM10 – фактор на ефикасност на редукција, усвоен 0,3 kg/ha h 

Влажност на материјалот 5% и 20% 

Просечна брзина на ветер 2,4 m/s 
 

Количини на издувни гасови од работа на багер g/den, користен 

NONROAD2004 model : 

HC NOx CO PM10 

0,69 15,14 58,71 23,71 

 

7.1.2 Емисии на отпадни води 

 

Во фаза на градба не се очекуваат емисии на отпадни води, РЕК 

Осломеј ќе ги обезбеди потребните работни услови во рамки на постојните 

објекти. 
 

7.1.3 Емисија на бучава и вибрации 

 

Во фаза на градба на објектот, заради местоположбата до постојните 

објекти на ТЕ Осломеј, емисиите на бучава од градежната механизација ќе 

имаат негативно влијание врз вработените. Градежната бучава ќе биде 
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зголемена во фазата на градба на објектот, челичните конструкции на силосот 

и транспортерот за згура, како и при поставување на фасадниот плашт на 

силосот.  

Ниво на бучава изразена во dBA од механизација на оддалеченост од 

10 m од изворот: 

Постројка или машина NZS 6803: 1999 

Домен Просечно 

Булдожер 76 – 98 87 

Ваљак 73 – 93 83 

Багер 75 – 85 80 

Вибрациони ваљак  74 -  86 80 

Набивач - 80 

Товарен камион 77 – 80 72 

   

Бучавата што ќе се создава при поставување на ослонците на 

цевководот и монтажата на цевките нема да влијае врз околината, бидејќи 

работите се одвиваат надвор на отворен простор по должина на трасата. И 

градежните работи околу формирањето на одлагалиштето нема да создаваат 

зголемена бучава во околината, затоа што локацијата е во затворениот коп кој 

не се користи.  

 

7.1.4 Создавање на отпад  

 

Со градежните работи се очекува инертен отпад од вишок на земја и 

градежен шут. Дел од земјата ќе се искористи за нивелирање на трасата на 

цевководот и формирање на почетен насип на одлагалиштето, а преостанатиот 

ќе се транспортира на  постојната депонија за рудничка раскривка - позајмиште 

на земја, за ремедијација на депониите.  

Очекувани видови на отпад: 

Реден 
број 

Вид на отпад Шифра на отпад Единица 
мерка 

Количина 

Земјани работи 

1 Расчистување на теренот од 
коров,грмушки 

20 02 01 m2 3.750,00 

2 Откоп на површински слој во 
широк откоп на трасата со превоз 
до насип или на депонија на 
оддалеченост од 50 m 

17 05 06 m3 750,00 

3 Механички ископ на рудничка 
откривка со утивар и превоз во 
почетниот насип или на место 
определено од надзорот на 
оддалеченост од 50 m   

19 13 02   m3 15.386,00 

4 Изградба на почетен насип со 
материјал од ископ со 
разастирање во слоеви од по 30 
cm, со набивање  

19 13 02 m3 15.386,00 

5 Изведба на коловозен насип на 
круната на насипот со 
шљунковит материјал во слоеви 

17 05 08 m3 56,25 
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од 15 cm 
Ширина на коловоз 2,50 m 

Градежни работи 

1 Отпад од заварување 12 01 13  Паушал 

2 Смеси или посебни фракции на 
бетон и цигли 

17 01 07   

3 Отпад железо и челик 17 04 05   

4 Кабли 17 04 11   

5 Изолациони материјали 17 06 04   

6 Мешани материјали од градење 17 09 04   

7     

Комунален отпад 

1 Отфрлена електрична и 
електронска опрема 

20 01 36   

2 Измешан комунален отпад 20 03 01   

3 Габаритен отпад 20 03 07   

4 Отпад од пакување хартија и 
картони 

15 01 01   

5 Мешано пакување 15 01 06   

 

Реконструкцијата на постојниот објект за силос за пепел и 

вградувањето на новата опрема за мешачката постројка, ќе создаде отпад од 

метал, пластика, кабли, лим и градежен шут. 

Со изградба на новиот објект за трафостаница се очекува отпад од 

земја и градежен шут. 

На предвидената локација за одложување на хидромешавината ќе се 

создаде биоразградлив отпад и стабилизирана јаловина. 

 

7.1.5 Емисии во површински води  

 

Можни се емисии во водите на Река Темница при реконструкцијата на 

постојниот мост за транспорт на јаглен и монтажата на елементите на 

цевковот. При изведување на градежните работи изведувачот траба да ги 

примени сите мерки на заштита за изолирање на коритото на реката од дното 

на мостот.  

 

7.2 Емисии во фаза на работа на системот 

 

7.2.1 Емисии во воздухот 

 

Во фаза на работа на ситемот за хидромешавина не се очекуваат 

емисии на загадувачки материи во воздухот.  

 

7.2.2 Емисии во води 

 

Количини на отпадни води од процесот за припрема на 

хидромешавината се очекува во почетниот период, кога ќе има повеќе пробни 

стартови за испробување на транспортниот систем и калибрирање на мерната 
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опрема во мешачката единица на постројката за припрема на хидромешавина. 

Во овој период преку транспортниот систем на депонијата се очекуваат 

поголеми количини на технолошка вода во однос на количините на 

хидромешавина. Со воспоставување на работните параметри, после период од 

два месеци, како и во услови на редовна работа не се очекуваат отпадни води. 

Во зависност од работата на ТЕ Осломеј и количините на пепел, 

постројката за хидромешавина може да работи дисконтинуирано. Во услови на 

престанок со работа, транспортниот систем целосно се измива, а отпадните 

води се акумулираат во депонијата. 

Акумулација на атмосферски води се очекува само на просторот за 

одлагање. На површина на депонијата од околу 100.000 m2 и 900 mm просечни 

годишни врнежи во услови на поројни дождови, се очекуваат околу 90.000 m3 

атмосферски води.Овие води остануваат прифатени во депонијата. Дел од 

водите акумулирани во просторот на депонијата се очекува да се впијат од 

хидромешавината, а дел да испари во атмосферата. Вишок на преливни води 

за враќање во мешачката станица не се очекува.  

Во определени ситуации како опасност од смрзнување, редовно 

одржување на цевководот, поправки во случај на хавариски ситуации,  

потребно е да се овозможи празнење на цевководот. Испуштањето се врши во 

базен за празнење, кој се наоѓа на најниската точка по должина на трасата. 

Оваа количина се враќа назад во цевководот и завршува на одлагалиште. 

Испуштање на отпадни води во реципиент нема. 

  

7.2.3 Создавање на отпад 

 

Отпад од процесот на согорување на јаглен  

 

Како резултат на согорување на лигнитот во процесот на добивање на 

електрична енергија во РЕК Осломеј се добива цврст отпад од пепел и згура.   

Лебдечката пепел е нуспроизвод од согорување на лигнит. Претставува 

цврсти честички со кафеава боја, без мирис и со специфична тежина од 21 – 

23,5 KN/m3. Во хемискиот состав на пепелта присутни се оксиди на калциум, 

магнезиум, натриум, калиум, сулфур, титаниум, железо и фосфор. Од металите  

присутни се манган и алуминиум.  

Анализа на составот на пепелта од РЕК Осломеј од одлагалиште за 

пепел изразена во %: 

Проба Fe2O3 MnO TiO CaO K2O P2O5 SiO2 Al2O3 MgO Na2O ЗПН 

10.II 7,81 0,14 1,25 2,01 2,81 0,02 53,73 23,41 2,31 2,27 3,62 

12.II 8,12 0,13 1,24 1,97 2,65 0,01 52,61 23,97 2,35 2,67 3,38 

14.II 8,31 0,17 1,30 2,42 3,06 0,02 53,88 23,59 2,77 2,27 2,06 

16.II 7,86 0,18 1,17 2,64 2,28 0,03 53,53 23,88 2,20 2,35 3,83 

26.II 7,70 0,13 1,17 2,34 2,67 0,01 54,55 22,98 2,03 2,17 3.62 
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Физичко/хемиски карактеристики на пепелта: 

 Точка на вриење    NA – неприменливо; 

 Притисок на пареа     NA – неприменливо; 

 Густина на пареа      NA – неприменливо; 

 pH во вода     неутрална; 

 Изглед     кафено обоена прашина; 

 Растворливост во вода   0,1 - 3 %; 

 Испарливост     NA – неприменливо; 

 Реактивност со вода   не реагира; 

 Мирис      нема. 

 

Стабилност и реактивност: 

 Стабилност     се смета за стабилна; 

 Опасни производи од распаѓање Производи на распаѓање не 

се познати и не се очекуваат; 

 Реактивност:    се смета инертен; 

 Услови за избегнување   не се идентификувани. 

 

Категоризација на пепелта според опасност: 

 Температура на самозапалување   NA 

 Долна граница на експлозивност   NA 

 Горна граница на експлозивност   NA 

 Точка на палење      NA 

 Граници на запаливост во воздух (волуменски %)  - не запалив 

 Посебни противпожарни процедури - не се потребни посебни 

противпожарни процедури    

 

Потенцијални опасности по здравјето на лугето:  

Основни места на влегување:    Инхалација, кожа и контакт со очи 

Целни органи:  Респираторен систем, бели дробови, кожа и очи 

Карциногеност: Не е на листата на канцерогени супстанци 

Акутно:  Иритации на респираторниот тракт, очите 

Хронично:  Долготрајно изложување може да предизвика 

оштетување на пулмоналната функција и хронично иритирање на носот. 

  

Категоризација на пепелта според меѓународна регулатива: 

 

Регулатива  Категоризација 

OSHA/MSHA Hazard Се смета за опасна супстанца и потребно е 
изработка на ХТЗ програмата за заштита   

CERCLA Не е на листата на опасни супстанци 

SARA Title III Во согласност со EPA Hazard Categories ставен е 
во секциите 311 и 312 од Suprfund Amendment and 
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Reautorization Act од 1986 и се смета за хемиски 
опасна и опасна по здравјето  

SARA Section 313 Материјалот при транспорт не подлежи на SARA 
313 регулатива  

RCRA Не е RCRA опасен отпад  

BASEL Convention Процесот на согорување на јаглен за добивање 
електрична енергија не се содржи во Анекс I – 
Категории на отпади што треба да се 
контролираат.  
Лебдечката пепел припаѓа на Анкс IX 16 од 
Конвенцијата, Листа Б – Отпади содржани во овој 
Анекс не припаѓаат на Член 1, параграф 1(а) од 
оваа Конвенција, освен ако содржат Анекс I 
материи до степен што ќе предизвика покажување 
на Анекс III карактеристики. 
Б2 – Отпади што главно содржат неоргански 
конституенти, кои можат да содржат метали и 
органски материјали -  неопасен отпад 
Б2050 – лебдечка пепел од јаглен согорувачки 
централи, не вклучени во листа А 

Directive 2000/532/EC 
(2001/118/EC) – листа на 
отпади 

Лебдечката пепел и згурата се категоризирани во 
отпади од термички процеси: 
10 01 отпади од централи и други согорувачки 
постројки (Освен 19)  
10 01 01   пепел од дно, згура и котелска прашина 
10 01 02   јагленова лебдечка пепел 

   

Пресметани количини на создаден отпад од пепел и згура во тек на 

работа на термоелектраната за една година изнесува 267.000 t. Очекувани 

количини на хидромешавина за годишно одлагање изнесува 290.217 m3, 

односно за проектиран период од две години 580.434 m3. Усвоените количини 

на хидромешавина за две годишен период на одлагање изнесуваат  600.000 m3. 
 

Карактеризација на отпадот 
 

Лебдечката пепел, згурата и хидромешавината спаѓаат се отпади кои се 

создаваат постојано во ист технолошки прцес, каде: 

 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 се изведува во една инсталација. 

 

Отпадот е прифатлив за депонирање на депонии за неопасен отпад 

затоа што: 
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 Е нерективен; 

 Ќе биде прифатен стабилизиран во посебни ќелии; 

 Не се очекува исцедок од депонијата; 

 Во составот на пепелта и згурата не се присутни компоненети од 

Табела 4 од точка 2.1.2.1 Гранични вредности за исцедок. 

 

Овие видови на отпад се прифатливи за депонирање без тестирање. 

Потребна е редовна анализа на влезните суровини во процесот.  

Примента на технологијата за водено одлагање на пепел претставува 

постапка на добивање на отпад прифатлив за депонирање врз почва. 

Карактеристиките на хидромешавината зависат од составот на лебдечката 

пепел и згурата.  
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Табела на гранични вредности на исцедок од депонија. 
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Начин на одложување и формирање на депонија 
 

При депонирањето на хидромешавината, во согласност со Директивата 

за отпад 75/442/ЕЕС, треба да се превземат сите неопходни мерки за да се 

обезбеди дека отпадот е обновен или одложен на начин без да го загрози 

човековото здравје и без користење на процеси или методи кои би можеле да 

наштетат на животната средина, а особено: 

• Без ризик по водите, почвата, флората и фауната; 

• Без предизвикување непријатност од бучава или мирис; 

• Без негативно влијание врз природата или заштитени подрачја.  

Во согласност со Анекс I од Директивата, отпадот спаѓа во категорија : 

Q 8 – Остатоци од индустриски процеси (згури и слично). 

Во согласност со Анекс II A, како операција за отстранување ќе се 

користи: 

D 5 – Посебно конструирана депонија (сместување во обложени 

поединечни целини кои се затворени и изолирани една од друга и од околната 

средина) 

Во согласност со Анекс II B, листа на обновливи операции што се 

користат во пракса, ќе се примени: 

R 7 – Обновување на компонентите со цел за намалување на 

загадувањето. 
 

Услови кои треба да ги исполнува депонијата 
 

Депониите ќе бидат изградени и ќе се користат во согласност со 

Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат депониите (Службен 

весник на РМ број 78/09), и тоа: 

 Околните населени места се на растојание од околу 2 km од 

локациите на ПК Осломеј Исток и Запад; 

 Изготвен е Елаборат од извршените геомеханички и 

лабораториски испитувања на локацијата предвидена за изградба 

на депонија за пепел и згура во РЕК Осломеј – Кичево; 

 Намалување на ризикот од поплавување, слегнување, лизгање на 

земјиштето на локацијата; 

 Примена на технички мерки за обезбедување на најмало 

растојание меѓу дното на депонијата и слободното ниво на 

подземна вода од 2 m; 

 Согласно Просторниот план на РМ, подрачјето според геолошките,  

геоморфолошките и хидрогеолошките карактеристики подрачјето е 

е погодно за санитарна депонија.    
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Слика на депресијата во ПК Осломеј – Исток предвидена за депонија 

 

Отпад создаден од новата технологија 

 

Во фаза на експлоатација се очекува создавање на отпад од тековното 

одржување на опремата кои во зависност од видот ќе бидат соодветно 

третирани. Во овој отпад влегуваат заменети делови од опрема, потрошен 

материјал за работа на опремата, амбалажа, комунален отпад. Количините и 

времето на создавање на отпад се очекува после одреден период на работа, 

бидејќи вградената технологијата претставува нова опрема.   

 

Друг вид на отпад од работењето на РЕК Осломеј за 2011 година 

 

Шифра 
на отпад 

Назив  Опасе
н 
отпад 

Процес Количи
на 

Начин 
на 
складир
ање 

Изнес
ени 
колич
ини 

третман 

20 01 Комунален 
отпад 

Не Секојдневна 
употреба 

500 m
3
 Контерјн

ер 
500 m

3
 Одлагање 

20 01 01 Хартија Не Администра
ција 

240 kg Кутии 240 kg Рециклира
ње 

20 01 01 Пеп 
амбалажа 

Не Секојдневна 
употреба 

720 kg Кутии 720 kg Рециклира
ње 

16 02 16 Електронски 
отпад(ИТ,Нео
нки) 

Не Администра
ција 

0 - 0  

16 02 15* Тонери Да Администра
ција 

25 пар Кутии 0 Рециклира
ње 

15 01 10* Амбалажа од 
хемикалии 

Да ХТС, 
Електро 
служба 

12 kg Контејне
р 

12 kg Уништува
ње 

13 02 08* Отпадни 
масла 

Да Секојдневна 
употреба 

35 t Металн
и 
буриња 

35 t Рециклира
ње 

15 02 03 Крпи – пуцвал Не  Секојдневна 
употреба 

120 kg  Кутии 120 kg Одлагање 

16 01 03 Отпадни гуми 
од МВ 

Не Помошна 
механизациј
а – Рудник 

2400 kg На 
отворен
о 

2180 
kg 

Рециклира
ње 



СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

                                                69                                                                                                                                        
 

16 01 99 Отпадни 
транспортни 
ленти,гумени 
ролни 

Не Рудник – ТЕ, 
транспорт 

4800 kg На 
отворен
о 

4300 
kg 

Рециклира
ње 

17 02 01 Дрвен 
отпаден 
материјал 

Не Градежна 
оператива 

3600 kg На 
отворен
о 

3600 
kg 

Одлагање  

15 01 02 Отпадни 
пластични 
буриња 

Не Рудник-ТЕ 60 пар Складир
ање 

54 пар Рециклира
ње 

15 01 04 Отпадни 
метални 
буриња 

Не Рудник – ТЕ 60 пар Контејне
р 

20 пар Рециклира
ње  

16 06 01* Акумулатори-
отпадни од 
МВ 

Да Помошна 
механизациј
а – ТЕ 

120 пар Контејне
р 

108 
пар 

Рециклира
ње 

16 06 02* Отпадни 
батерии 

Да Рудник –ТЕ 6 пар Контејне
р 

6 пар Рециклира
ње 

20 01 40 Метален 
отпад 
железен Fe 

не Рудник –ТЕ 120 t Отворен 
простор 

65 t Рециклира
ње 

20 01 40 Метален 
отпад-бакар 
Cu 

Не  Рудник –ТЕ 200 kg Отворен 
простор 

200 kg Рециклира
ње 

20 01 40 Метален 
отпад 
алуминиум Al 

Не Рудник –ТЕ 120 kg Отворен 
простор 

120 kg Рециклира
ње 

20 01 36 Отпадни 
кабли 

Не Рудник –ТЕ 120 kg Отворен 
простор 

120 kg Рециклира
ње 

16 11 06 Огноотпорни 
материјали 

Не Пемонт –ТЕ 1800 kg Контејне
р 

1650 
kg 

Одлагање 

16 11 06 Минерална 
волна 

Не Ремонт – ТЕ 60 kg Контејне
р 

60 kg Одлагање 

 

7.2.4 Емисии во почва и подземни води 

 

Емисии во почвата и подземните води можат да се јават од 

одлагалиштето за хидромешавина и од хаварии на цевководот. 

 Одлагалиштето ќе биде извор на емисии доколку има:  

 Несоодветно заптивање на дното;  

 Несоодветна хидро излација на дното и косините.  
 

Можни хаварии на цевководот се: 

 Надолжни оштетувања на цевките; 

 Оштетувања на спојните места и колената на цевките. 

 

7.2.5 Емисии на бучава 

 

Во фаза на екплоатација на системот  за транспорт и одлагање на 

хидромешавина извори на бучава се: 

 Вградената опрема во мешачката постројка; 

 Пумпите за транспорт на хидромешавина; 
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 Работа на механизација за израмнување на хидромешавината и 

градба на преградни насипи во одлагалиштето. 
 

Опремата за мешачката постројка и пумпната станица ќе бидат 

лоцирани во затворени објекти. Нивната работа нема да создава зголемена 

бучава во непосредната околина. 

Активностите во одлагалиштето се секојдневни, и се во функција на 

безбедно одлагање на хидромешавината. Во работа ќе бидат дозери за 

израмнување на површината на хидромешавината и камиони за дотур на 

материјал за изградба на преградните касети во депонијата.  

Ниво на бучава изразена во dBA од работа на механизација во 

депонијата на оддалеченост од 10 m од изворот: 

Постројка или машина NZS 6803: 1999 

Домен просечно 

Нивелатор 74 – 86 84 

Товарно возило  77 – 80 72 

  

Дозволено ниво на бучава на работа на машини на отворен простор 

изнесува 72 - 75 dBA. Према просечното создадено ниво на бучава на 

оддалеченодт од 10 m од изворот ќе има пречекорување во периоди на работа 

на багерот. Вкупното ниво на бучава ќе се чувствува  само во границите на 

депонијата. 

 

7.2.6  Користење на природни ресурси   

 

Со воспоставување на новата технологија за припрема, транспорт и 

одлагање на пепелот и згурата нема да се зафаќаат нови слободни површини 

на почва, а одлагањето ќе се врши во депресијии на постојните депонии за 

јаловина на ПК Осломеј – Исток и ПК Осломеј Запад.  

Предвидената траса за цевковод во најголем дел ја користи 

напуштената трасата за транспорт на јаглен од затворениот коп на Осломеј – 

Исток, a цевководот за ПК Осломеј Запад ќе се изведе на место каде што не е 

потребна дислокација на објекти и нема конфликт со постојната 

инфраструктура.  

За потребите за припрема на хидромешавина ќе се користат 

технолошките отпадни води од термоелектраната во количина од 90 – 125 m3/h 

и евентуални исцедни води од депониите. Нови зафати на вода од 

хидросистемот Студенчица не се предвидени. 
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8  ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

8.1 Матрица за оценување на влијанијата на проектот 
 

Валоризација и идентификација на влијанијата на активностите за 

спроведување на проектот е потребна за да се воспостави релација меѓу 

предвидените и превземени активности и состојбата во животната средина од 

нивната реализација, вклучувајќи ги и социоекономските и здравствените 

аспекти на популацијата засегната од проектот. 

Валоризацијата вклучува емпириска оцена со меѓународно признати 

методи на оценување и Leopold матрица за критериуми за оценување. 

Критериуми за оценување: 

Критериум Оценување врз база на критериуми 

Величина  Високо  Средно  Мало  

Опсег Локално Регионално Национално 

Времетраење Долгорочно Среднорочно Краткорочно 

Тип Директно  Индиректно  Кумулативно 

Карактер Позитивно (+) Негативно (-) Неутрално (0) 

Реверзибилност Повратно  Неповратно  

Опфат Површина  Волумен  Дисперзија 

 

8.2  Влијание на емисиите во воздухот 

 

Дисперзија на фугитивните емисии на PM10 се пресметуваат по формулата: 
 

EFvozduh = DF . RR 
 

Каде: 

DF – е фактор на дисперзија (USEPA SRS standard (µg/m3)/ (g/s)) 

RR – емисионо количество EPPM10 

Дисперзија  Емисии g/s Дисперзија µg/m3/ g/s МДК 
µg/m3 

 Влажни 
услови 

Суви 
услови 

Влажни 
услови 

Суви 
услови 

 

Отворена површина  0,8642  1,7285 159,03  318,05 50 

Влијанието на секој g/s на емисија од градежните активности на 

отворен простор нема да ги надминат граничните вредности за заштита на 

човековото здравје. Загадувањето од дисперзија на честичките ќе биде 

негативно, директно, краткорочно, привремено и ќе се чувствува во околината 

до 20 метри отворен простор. 

 

8.3  Влијание на бучава  
 

Во фаза на градба ќе се користи механизација: багер, нивелатор, 

камион. Влијанието на интензитетот на бучавата на различни растојанија од 

изворот: 



СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

                                                72                                                                                                                                        
 

 

Комбинирана работа на 
машини 

Ниво на 
бучава од 
заедничка 
работа на 
машините 

Очекувани  нивоа на бучава на растојание од: 

10 m 15 m 20 m 40 m 60 m 100 m 

2  камиони+багер+нивелатор 87 84 81 78 71 67 61 

 

Очекувано ниво на бучава на депонијата од работа на механизацијата и 

пренесување на јачината на звукот на различни растојанија од изворот:  

Комбинирана работа на 
машини 

Ниво на 
бучава од 
заедничка 
работа на 
машините 

Очекувани  нивоа на бучава на растојание од: 

10 m 15 m 20 m 40 m 60 m 100 
m 

2 камиони+дозер 85 82 79 76 69 65 59 

 

Видови на простории Ниво на бучава изразена во dBA 

Lд Lв Lн 

Работни простории во 
административни згради, канцеларии 

50 50 50 

 

Видови простори Ниво на бучава изразена во dBA 

Lд Lв Lн 

Подрачје од четврт степен – Реони со 
интензивна индустриска активност 

70 70 60 - 70 

 

Вработените во ТЕ Осломеј, во фаза на градба на објектот за 

трафостаница и силос, ќе бидат изложени на зголеменото ниво на бучава. 

Влијанијата од бучавата ќе се чувстуваат на растојание до 50 m од изворот и ќе 

бидат негативни, директни и привремени. 

На самата локација на депонијата нивото на дозволена бучава од 70 

dBA ќе биде надминато, а нормативите се постигнуваат на растојание од 40 m 

од изворот. 

Бучавата од градбата и работата на механизацијата во депонијата ќе се 

чувствува локално и нема да влијае врз соседните населени места Премка, 

Шутово и Стрелци, кои се на растојание од 2 и повеќе километри од локацијата 

за одлагање. 

8.4  Влијание врз биодиверзитетот 

 

Валоризацијата на флората и фауна во пошироката околина на РЕК 

Осломеј беше направена со користење на критериумите од: 

 Директивата 92/43/EEC за конзервација на природни станишта и 

дива флора и Фауна; 

  Директивата 79/409/ EEC за конзервација на диви птици; 

 IUCN Red List (2009) на загрозени видови; 

 Листа за утврдување на строго заштитени и заштитени видови.    
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Идентификација на екосистеми и живеалишта според националната и 

глобалната категоризација: 

А. Природни хабитати 

1. Дабов шумски појас 

 Шумска заедница на даб плоскач и цер (Quercetum frainetto-cerris 

macedonicum Oberd. emend Ht) 

Референца кон EUNIS habitat type:  H3.1C Disused siliceous 

quarres 

CORINE Biotopes Classification 1991 86.41 

CORINE Land Cover 1.3.1. Mineral exstraction sites 

Milieux Naturels de Suisse 1998 H Inland unvegetated or sparsely 

vegetated habitats 

 Шумска заедница на питом костен (Castanea sativa woods) 

Референца кон EUNIS and Annex 1 habitat type: 9260 

CORINE Biotopes and Land Cover: none 

 Заедница на див костен ( Aesculus hippocastanum) 

Референца кон EUNIS and Annex 1 habitat type: none 

CORINE Biotopes and Land Cover: none 

Заштитени диви видови во РМ: II Листа 2, II.3 Plantae ред.број 11  

 Горунови шуми (Orno-Quercetum petraea) 

  Референца кон EUNIS Habitats: G1.76 Balkano-Anatolian      

thermophilous (Querqus) forests – G1.762 Nelleno-Moesian (Querqus  

frainetto) forests 

  Референца кон EU HD Annex I: none 

  Референца кон CoE BC Res.No. 4 1996: 41.7 Thermophilous and 

supra-Mediterranen oak woodsOrno-Quercetum petraea 

2. Буков шумски појас (Festuco heterophyllae- Fagetum, односно Fagetum 

submontanum Em) 

Референца кон EUNIS Habitats: G1.69 Moesioan (Fagus) forests – 

G1.691 Southwestern Moesioan beech forests 

Референца кон EU HD Annex I: 91W0 Moesian beech forests 

Референца кон CoE BC Res.No. 4 1996: 41.1 Beech forests 

3.  Ридски пасишта 

Референца кон EUNIS Habitats: E1.33 East Mediterranean xeric 

grassland (E1.332 Heleno-Balkanic shrot and therophyte 

communities) 

Референца кон EU HD Annex I: 6220 Pseudo-steppe with grasses 

and annimals of the Thero-Brachypodietea  

Референца кон CoE BC Res.No. 4 1996: 34.5 Mediterranean xeric 

grassland 

Б. Антропогени хабитати 

 Рурални населби (села) 
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Референца кон Директивата на живеалишта : нема 

 Вештачки објекти - рудник 

Референца кон EUNIS Habitats: : J3.2 Active opencast mineral 

extraction sites, including quarries; J3.3 Recently abandoned above-

ground spaces of extractive industrial sites; J1.4 Urban and suburban 

industrial and commercial sites still in active use 

Референца кон EU HD Annex I: none 

Референца кон CoE BC Res. No. 4 1996: none 

 

Флористичка валоризација според меѓународни критериуми: 

Таксономска 
група/Вид 

Македонско име 92/43/EEC IUCN 

ASS.Quercetum 
fraineto – ceris 
macedonicum 

Заедница на даб плоскач, 
цер 

9280 - 

Castanea sativa Костен 9260 - 

Ramonda serbica Балканска рамонда IV - 

 

II Листа 2 – Заштитени диви видови на растенија во РМ : 

Реден 
број 

Таксонимска група Статус на 
заштита/ендемизам Народно име Научно име 

II.3 Растенија Plantae  

11 Див костен Aeskulus 
hipocastaneum 

 

55 Каранфилче Dianthus jugoslavicus балкански ендемит 

61 Прилепско каранфилче Dianthus prilepensis локален ендемит 

101 Наталиева рамонда  Ramonda nathaliae МК ендемит 

102 Балканска рамонда Ramonda serbica Балкан  

 

Ретки видови не заштитени габи: 

 Ganoderma lucidum 

 Morshella esculenta 

 Helvella lacunosa 

 Amanita citrina 

 

Валоризација на водоземци според меѓународни критериуми: 

Водоземци Bern HD Emerald CITES IUCN MKD 

Salamndra salamandra App.III    LC  

Rana dalmatina App.II Ann.IV   LC  

Bufo bufo App.III    LC  
 

Валоризација на влекачи според меѓународни критериуми: 

Влекачи Bern HD Emerald CITES IUCN MKD 

Lacerta viridis App.II Ann,IV   LC  

Natrix tessellata App.II Ann.IV   LC  
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Валоризација на птици според меѓународни критериуми: 

Вид  

IU
C

N
 

S
P

E
C

 

Annex 
Birds 
Directive 

E
m

e
ra

ld
 BERN BONN CITES 

Accipiter gentilis LC - - - II II II 

Accipiter nisus LC - - - II II II 

Accipiter brevipes  LC 2 I Yes II II II 

Aquila heliaca VU 1 I Yes II I.II I 

Falco tinnunculus LC 3 - - II II II 

Falco peregrinus LC - I Yes II II I 

Columba livia LC - II/A - III - - 

Streptopelia decaocto LC - II/B - III - - 

Cuculus canorus LC - - - III - - 

Otus scops LC 2 - - II - II 

Bubo bubo LC 3 I Yes II - II 

Alcedo atthis LC 3 I Yes II  - - 

Riparia riparia  LC 3 - - II - - 

Motacilla alba LC - - - II - - 

Pica pica LC - II/B - - - - 

Corvus cornix LC - II/B - - - - 

Passer montanus LC 3 - - III - - 

 

1 ЛИСТА 1 – Строго заштитени видови птици во РМ 

Реден 
број 

Таксонимска група Статус на 
заштита/ен
демизам 

Народно име  Научно име 

III.2.3 Птици Aves   

51 Јастреб врапчар Accipiter nisus  

93 Сојка  Garrrulus glandarius  

120 Жолтоклуна галка Pyrrhocorax graculus  

 

II ЛИСТА 2 – Заштитени диви видови птици во РМ 

Реден број Таксонимска група Статус на 
заштита/ендемиз
ам 

Народно име Научно име 

IV.2.3 Птици Aves  

571 Div gulab Columba livia  

575 Liska Fulica atra  

580 Polska erebica Perdix perdix  

 

Птици заштитени за време на лов: 

 Pedrix pedrix – полска еребица 

 Columba livia  - див гулаб 

 Fulica atra – лиска  

 Accipiter gentilius - јастреб 

 Accipiter nisus – јастреб врапчар 
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 Garulus glandarius - сојка 

 Pyrhocorax graculus – жолтоклуна галка 

 

Валоризација на цицачи според меѓународно значење: 

Вид BERN BONN HD IUCN Ендемизам 

Lepus europaeus III     

Sciurus vulgaris III     

Canis lupus II  II/IV   

Mustela nivalis III     

Lynx lynx III  II/IV   

Ursus arctos II  II/IV   

Sus scrofa III     

Capreolus capreolus III     

Rupicapra rupicapra III  II/IV   
 

1 ЛИСТА 1 – Строго заштитени видови цицачи во РМ 

Реден број Таксонимска група Статус на 
заштита/ендемиз
ам 

Народно име Научно име 

III.2.4 Цицачи  Mammalia  

132 Балкански рис Lynx lynx martioi Западен балкан 

134 Кафеава мечка Ursus arctos  

 

II ЛИСТА 2 – Заштитени диви видови цицачи во РМ 

Реден број Таксонимска група Статус на 
заштита/ендеми
зам 

Народно име Научно име 

IV.2.4 Цицачи Mammalia  

593 Верверица Sciurus vulgaris  

 

Анализираните шумски станишта се оценети како природно формирани 

шумски специи со домашни видови од интерес на заедницата. Имаат 

економско значење и се силно антропогено видоизменети. Реализацијата на 

проектот нема влијание врз  шумскиот појас заради големата оддалеченост.  

Боровиот заштитен појас на РЕК Осломеј е со мала површина на 

насади кој нема значење за биолошката разновидност и не е засегнат од 

предвидените активности.  

Според Евопската валоризација на стаништата нивите и ораниците во 

Македонија немаат големо значење од аспект на биолошката разновидност. 

Трасата на цевководот во некои делови се доближува до обработливо 

земјиште, без да навлегува, нарушува или да го уништува. 

На микролокациите предвидени за реализација на проектот, 

градежните активности со бучавата, ќе предизвикаат вознемирување на 

присутните и адаптирани птици, влекачи и инсекти. Влијанието ќе биде 

директно и краткорочно, без уништување на станишта, и враќање на 

привремено отсутната фауна во локациите по завршување на градбата. 
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Изградбата и работењето на транспортниот систем за водено одлагање 

на пепел нема да влијае врз биодиверзитетот на непосредната околина на РЕК 

Осломеј. 

 

8.5  Влијание врз почвата, подземните и површински води 

 

Извори на загадување на почвата се остатоци и отпад од градежни 

активности  и комунален отпад. Значајни влијанија можат да се јават како 

резултат на инцидентни излевања и истекувања на гориво и масла и/или нивно 

несоодветно времено складирање.  

Во фаза на изградба на пристапни патишта и трасата на цевководот, 

припрема на земјиштето, ископи за темелење и градба на објектите, 

насипување и нивелирање на трасата, можат да доведат до ерозија на 

почвата. Отстранувањето на вегетативната покривка потенцијално резултира 

во почвена ерозија, а додатно влијае врз квалитетот на површинските води, 

како резултат на неконтролирани испуштања на атмосферска вода, или  

механички и еолни влијанија. 

Квалитетот на површинските води може да е засегнат од земјени 

работи за чистење на почвата и формирање на пристапни патишта, не грижа за 

комунален отпад, планирани и непланирани премини на водотекот и користење 

на хемикалии, горива и масла. Привремени патишта по кои ќе минуваат тешки 

товарни возила во близина на речното корито можат да предизвикаат 

таложења во водата или оштетување на регулираното корито. Овие ексцеси 

секундарно ќе влијаат врз акватичните и терестичките организми.   

Формирање на пристапни патишта ќе услови набивање на земјиштето. 

Набиеното земјиште и глинестиот состав на подлогата се со мала пропустна 

моќ за одводнување на теренот. Тоа може да услови задржување на водата на 

површината и појава на локални бари.  

Бидејќи почвата во границите на опфатот е деградирана од 

досегашните активности, а да се избегне натамошно влошување, се 

препорачува максимално користење на постојните пристапи до проектираната 

траса и движење на возилата по делови од почва предвидена за иден 

пристапен пат. Комплексното влијание на градежните активности врз почвата, 

подземните и површински води, треба да се предвиди и отстрани со 

изготвување на проектна документација за организација на градилиште. 

 

8.6  Социоекономски аспекти 

 

Границите на опфатот на проектот се во рамки на локацијата на РЕК 

Осломеј, без да навлегуваат во приватно околно земјиште. По должина на 

трасата, на местата на вкрстување на цевководот со полски патишта за 

пристап до ниви и населени места, се предвидува изградба на пропусти со кои 

се овозможува слободна комуникација на населението. 
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Проектот во фаза на градба и експлоатација, локално и регионално, ќе 

создаде социо-економски бенефити како резултат на економските активности. 

Со градежните активности на локациите се создаваат можности за отварање 

на привремени работни места за локалното население. Технологијата на 

припрема, транспорт и депонирање на хидромешавина предвидува 

континуирано работење на постројките во 3 смени и потреба од нови 25 

работни места, со вработување на лица со различен степен на образование.  

Долгорочно реализацијата на проектот ќе има позитивно влијание врз 

економски раст на општината и врз намалувањето на миграцијата на месното 

населението. 

8.7  Влијание врз пејсажот 

 

Изградба на инфрастуктурни објекти со површинско водење трајно го 

менуваат пејсажот на локацијата. Проектот за транспорт на хидромешавина 

нема да го наруши постојниот руднички пејсаж на пределот низ кој минува. Во 

просторот постојат делови од транспортниот систем за јаглен и земјани 

патишта за внатрешна комуникација, кои ќе се вклопат во новиот проект.  

До измена на пределот ќе дојде во фаза на формирање и пополнување 

на депресиите во одлагалиштата. Ќе се создадат големи израмнети површини, 

врз кои треба да се формира вегетација. Затревувањето на земјиштето, како и 

пренамена на земјиштето во функција на одгледување на овошни насади или 

за поставување на сончеви колектори, ќе создаде нова измена на пејсажот,.  

Реализацијата на проектот ќе создаде развој во измена на пејсажот и 

трансформирање од типично руднички во зелен простор, обработено земјиште, 

или во ново индустриско подрачје.  

 

8.8  Влијание врз природно и културно наследство 

   

Проектот нема да влијае врз природно и културно наследство. 

 

8.9  Влијание од непријатен мирис 

 

Во фаза на градба и експлоатација на проектот не се очекуваат емисии 

на мирис. 

 

8.10  Кумулативни влијанија 

 

Предвидената технологија за транспорт на пепел се разликува од 

постојната технологија на суво одлагање, и претставува негова замена. Со 

реализација на проектот веднаш ќе се премине на одлагање на пепелта како 

хидромешавина. Кумулативни ефекти од технологиите на одлагање не се 

очекува, затоа што во основа се различни и нивна паралелна примена се 

исклучува меѓусебно. 
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Leopold матрица – Описна листа на влијанија врз животната средина 

Подрачја на животната средина 
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Див свет   Х    Х   Х 

Загрозени видови Х          

Природна вегетација   Х      Х  

Карактеристики на почвата   Х   Х   Х  

Природни одводнувања - дренажи Х          

Продуктивност на шуми  Х  Х    Х  Х 

Бучава   Х  Х  Х    

Асфалтирани површини      Х     

Квалитет на воздух  Х  Х     Х  

Пејзаж Х          

Отворен простор   Х  Х   Х  Х 

Задравје и сигурност  Х  Х    Х Х  

Економски вредности  Х  Х    Х   

Јавни установи (влучително училишта)  Х  Х   Х Х   

Јавни сервиси  Х  Х    Х   

Усогласеност со регионални планови  Х  Х    Х   
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9   МЕРКИ  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ И  ЕЛИМИНИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЈАТА 

 

9.1 Мерки за заштита на воздухот 

 

Мерки за заштита од дисперзија на фугитивни емисии на прашина за 

време на градба: 

 Влажнење на земјените патишта; 

 Движење на возилата со мала брзина;  

 Одложување на ископана земја на постојна депонија за раскривка; 

 Престанок со работа за време на силни ветрови. 

 

Во фазата на подготовка на хидромешавината не се очекуваат 

значителни емисии на загадувања, но сепак предвидено е отпрашување на 

мешачката единица со скрубер. 

Во предмешачот доаѓаат рециркулирачка мешавина од згура и вода, 

пепел, воздух од аерација на силосот за пепел и воздух од вентилите за 

празнење. За да се спречат емисии на пепел, на врвот од кондиционерот 

предвиден е систем за мокро отпрашување, составен од скрубер и вентилатор. 

Прашината која влегува со воздухот, во скруберот се одвојува и се враќа во 

кондиционерот како ретка хидромешавина, а чистиот воздух со помош на 

вентилатор, преку цевки, се исфрла во атмосферата. Напојувањето на 

скруберот со вода се врши од цевководот за ејекторска вода.  

 

  9.2 Мерки за заштита од бучава 

 

За намалување на нивото на бучава на кое ќе бидат изложени 

вработените при градба на новиот објект, со формирање на градилиштето, 

треба да се постави нетранспарентна ограда со висина над 2 m, која 

истовремено ќе претставува и звучна бариера за ширење на бучавата. 

Оддалеченоста на градежната парцела од административниот дел изнесува 

приближно 100 метри, со што се оченува бучава со толерантно ниво за 

вработените од 60 dBA.  

Бучавата што ќе се емитува од механизацијата и товарните возила на 

одлагалиштето нема да влијае врз околните населени места, и затоа не се 

предвидени посебни мерки за заштита. Бучавата директно ќе влијае врз 

управувачите на механизацијата, чија заштита се предвидува со примена на 

мерки за хигиено-техничка заштита при работа. 

 

9.3 Мерки за заштита на биодиверзитетот 

 

На локацијата на РЕК Осломеј не се идентификувани заштитени 

подрачја, ретки, ендемични или заштитени видови. Проектот нема влијание врз 
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биолошката разновидност на локацијата и не се предвидуваат посебни мерки 

на заштита. 

9.4 Мерки за заштита на почвата, подземните и површински води 

 

Во услови на интервентно реагирање за поправка или замена на дел од 

опремата предвидени се техничко – технолошки мерки со кои се спречува 

несакано загадување на почвата или водите. 
 

Интервентна линија за испирање на цевковод 
 

Во случај на испад на пумпа за хидромешавина и потреба на замена, 

предвидено е интервентно испирање на цела група на пумпи и цевководот за 

хидромешавина. Испирањето се врши во правец од пумпите од II степен, преку 

инсталацијата до кондиционерот. Водата во кондиционерот, по 

воспоставување на процесот, се користи за припрема на хидромешавина. 
 

Дренирање на кондиционер  
 

Дренирање на кондиционерот се врши во случај на непредвидено 

запирање со работа на транспортната линија. Дренирањето, односно одводот 

на заостанатата хидромешавина од комората на дното на кондиционерот се 

собира во дренажна јама. Дренажната јама претставува базен со косо дно, 

лоциран под кондиционерот,  во чиј најнизок дел има базен за поставување на 

муљна пумпа. Базенот се полни со отварање на вентил за дренирање на 

кондиционерот, од кој хидромешавината истекува гравитациски. Волуменот на 

базенот е проектиран да ја прими целокупната содржина од два кондиционера. 

Хидромешавината од дренажниот базен се препумпува со дренажна 

вертикална пумпа и флексибилни црева во кондиционерот што е во работа. 
 

Празнење на цевководот 
 

Во случај на хаварија, предвидено е празнење на цевководот во базен 

за празнење, проектиран на стационажа 1+250,39 m. Локацијата е во близина 

на мостот на левата обала на Река Темница. Базенот за празнење претставува 

армиранобетонски подземен објект со волумен од 50 m3, со затварачка комора 

и ограда. За заштита на почвата и подземните води, дното и страните на 

базенот ќе се формираат од:  

 Флексибилен заштитен водонепропусен премаз 1- 3 mm; 

 АБ плача со дебелина д=25 cm; 

 Хидроизолација од ладен премаз битулин и слој biverplast PF-40 + 

biverplast ALT со преклоп; 

 Подложен бетон д=10 cm; 

 Набиен чакал д=50 cm. 
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Во фаза 2 предвидено е изградба на базен на празнење на цевководот 

на најниската точка, после преминот на локалниот пат. Базенот ќе се формира 

со истите елементи како и базенот од фаза 1.  
 

Премостување на Река Темница 
 

За вкрстување со водотекот на Река Темница предвиден е мост на 

столбовите на постојниот и напуштен мост, кој служел за транспорт на јаглен. 

Тој се состои од два челични U профили NP 20 cm, со обални бетонски 

столбови, ограда и дрвени талпи за одење меѓу челичните профили. 

Реконструкција на мостот, пред поставување на цевководот, ќе се направи со 

замена на челичната конструкција, поставување нова ограда и прагови за 

движење. 

Конструкција слична на цевководниот мост, со два U профил NP20 cm и 

обални бетонски столбови, без ограда и дрвени талпи за движење, треба да се 

вгради и на местата на вкрстување со каналот за транспортната трака за 

лигнит во кругот на термоелектраната, како и на местото на вкрстување со 

одводниот канал во близина на депонијата на ПК Осломеј – Исток. 

Во фаза 2 цевководот е оддалечен од Река Темница. 
 

Вкрстување со патишта 
 

На трасата на цевководот треба да се изградат 5 пропусти за 

вкрстување со патишта во локацијата на РЕК Осломеј и 6 пропусти за 

вкрстување со полски патишта за пристап до ниви и населби. 

Вкрстувањето на цевководот и патиштата е решено со 

армиранобетонски пропусти или челични цевки со пречник од 500 mm кои 

минуваат под патот. Проектираните мерки на светлите габарити на пропустите 

изнесуваат 160 х 80 cm, со дебелина на ѕидови на горна и долна плоча д=10 

cm. Димензиите на пропустите треба да се усогласат со фактичката состојба на 

теренот, за секој пропуст поединечно. 

Армиранобетонски пропуст треба да се изгради на местото на 

кврстување со локалниот пат во фаза 2. Пропустот ќе биде изграден од 

челични цевки од 500 mm што ќе минуваат под патот. 
 

Одлагалиште 
 

На предвидениот акумулационен простор за фаза1 нема никакви 

руднички објекти, инсталации или постројки, освен напуштени отпадни  

челични профили. Просторот се состои од стабилизирана рудничка откривка, 

природно затревена.  

Изборот на локацијата е направен врз основа на геоморфологијата на 

поширокото подрачје, а во сосгласност со Просторниот План на Република 

Македонија, каде како избор на локација за идна регионална санитарна 

депонија за Кичевско-бродската гравитациона зона се одредуваат Кичево, 

Другово, Осломеј, Вранешница, Зајас, Македонски Брод, Самоков, Пласница.  
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Акумулациониот простор за одлагање ќе се формира со:  

 Изградба на насип од земјан материјал, со најголема длабочина 

од 8,66 m од круната на насипот; 

 Изградба на предбрана на кота 673 m, со највисок дел од 5,39 m и 

најнизок дел од 2,90 m; 

 Дно на одлагалиште: 

 При изградба на дното, закосените страни и преградните насипи на 

депониите, ќе се обезбеди дренирање на просторот и поставување на 

цевка за одвод на евентуалниот исцедок.  

 На дното ќе се постави дренажен слој со дебелина од над 0,5 m од 

подобрена глинеста почва поставен на припремена подлога, прекриена 

со водонепропустна PVC мембрана со дебелина од ≥ 2 mm.  

 Дренажната PVC цевка  со ᴓ 200 mm ќе виде поврзана со собирен 

резервоар со пумпна станица и повратен цевковод до мешачката 

единица. Евентуалните собрани води повторно ќе се користат во 

процесот.  

 Косините на депонијата и преградните касети ќе бидат заштитени со 

мембрани, на кои ќе се насипува хидромешавина во слоеви. 

Вцврстувањето на хидромешавината ќе ја зголеми стабилноста на 

објектите.  

 Од депонијата не се очекува ослободување на гас и не се предвидуваат 

посебни мерки за заштита. Хидромешавината не е извор на миризби, не 

се рaзнесува со ветер и не создава опаснисти од пожар.  

 Формирањето на системот за површинско заптивање ќе се изведе од 

површински слој на почва со дебелина која зависи од намената на 

слојот откако депонијата ќе престане со работа, но не помалку од 0,5 m. 

 

Акумулациониот простор за фаза 2 ќе се формира на начин и со 

примена на исти технички мерки како и депонијата од фаза 1. Истата ќе се 

формира после завршување на рудничките активности на откоп на јаглен од 

локацијата, отстранување на системите за транспорт на јаловина на БТО I и II 

системите и системот за транспорт на јаглен. 

За следењето на квалитетот на подземните води потребно е да се 

постави пиезометар пред локацијата на депонијата и после локацијата, во 

правец на движење на подземните води. Индиректно, влијанието може да се 

следи преку количини на евентуален исцедок и анализа на квалитетот на 

исцедокот, особено на концентрациите на тешки метали и pH вредноста. 

 

9.5 Мерки за управување со отпад 

 

РЕК Осломеј со примена на технологијата за водено одлагање на пепел 

како хидромешавина ќе допринесе за: 
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 Трансформација на отпадот на летечката пепел од согорување на 

јаглен во инертна хидромешавина; 

 Намалување на потребниот простор за одлагање на отпадот; 

 Безбеден траспорт од местото на создавање до место за 

одлагање; 

 Искористување на отпадна вода за припрема и транспорт на 

хидромешавината.   

Лебдечката пепел од согорување на лигнит е категоризирана како 

обновлив отпад со корисна употерба. Најголема примена има во индустријата 

за цемент и керамичката индустрија. Постапката на солидификација се користи 

за употреба на пепелта во изгрдба на насипи за стабилизирање на почвата.  

Хидромешавината ќе се одложува со исполнување на формираните 

депресии. Изградбата на насипи и касети за одлагање и формирање на 

депонија ќе допринесе за стабилизација на косините и на околниото земјиште.  

Со цел да се намалат количините за одлагање на создаден пепел, се 

применува можноста за повторна употерба на пепелот во производството на 

цемент, како состoјка за подобрување на издржливоста и трајноста на бетонот. 

Во тек на 2010 година РЕК Осломеј изврши продажба на 6.012,90 t, а во 2011 

година 250.000 t пепел.  

Отпадот кој се создава од работа на опремата и механизацијата треба 

да се складира во постојниот определен простор за отпад во кругот на РЕК 

Осломеј. Отпадните масла се собираат во метални буриња, а стари и 

истрошени акумулатори и отпадни гуми на определени локации. За 

отстранување на овој отпад РЕК Осломеј склучува договор со овластени 

фирми кои поседуваат дозвола за собирање, транспорт и рециклирање на 

отпад. 

Со комуналниот и друг неопасен отпад ќе се постапува исто како со 

постојните количини, со селектирање, складирање и отстранување по веќе 

воспоставени процедури. 

 

  9.6 Мерки за заштита од пожари 

 

Во кругот на термоелектраната ТЕ Осломеј, за заштита на новата 

постројка за водено одлагање на пепел, предвиден е микропроцесорски систем 

за дојава на пожар, кој освен функционална и сигурна дојава, има можност за 

поврзување во идниот систем за дојава на пожар во целата термоелектрана. 

Цел на системот за дојава е: 

 Намалување на штетата на објектите со рано откривање на 

локацијата на настанување на пожарот; 

 Брза акција за спасување на луѓе и материјални добра; 

 Поддршка на службата за безбедност, со информатички текст на 

дисплејот на централата за алармирање на пожар. 
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За дојава, предвидени се доволен број на рачни јавувачи и адекватни 

автоматски детектори, во сите делови на погонот. Системот, во случај на 

инцидент, овозможува на конзолата на централата за алармирање да се 

испише бројот и адресата на сензорот кој реагира на појава на чад. 

Сите елементи на системот се адресабилни, за да обезбедат прецизна 

локација на алармот, а информацијата содржи име на елементот, ознака на 

просторот и видот на аларм. 

Во просториите за персоналот ќе биде изведена звучна сигнализација 

(сирена) и ќе има рачно пренослив апарат за гасење (CO2). 

Системот дејствува во содејство со системот за против-панично 

осветлување, кој го насочува движењето, односно маркацијата на насоката на 

движење. Потребно време за евакуација на објектот изнесува 2 часа. 

Во фаза на проектирање на системот во предвид ќе бидат земени 

релевантните фактори кои влијаат врз работата на детекторот (јавувачот) во 

просториите на комплаксот: 

 Намена на просториите и технолошката постапка што се одвива во 

нив, со цел да се дефинира пожарната величина за детектирање 

од детекторите; 

 Дефинирање на доминантно влијателен фактор кој може да 

доведе до појава на лажен аларм; 

 Запоседнатост на штитениот простор, односно работно време и 

работата што се изведува во нив. 

Централата за алармирање на пожар ќе има можност за поврзување со 

новиот систем за алармирање на целата термоелектрана преку мрежна 

картица. Во командната соба на погонот за водено одлагање на пепел, на 

ѕидот, во соодветно куќиште, предвидено е вградување на опрема за локално 

алармирање. 

Предвидената централа за алармирање на пожар ги има следните 

карактеристики: 

 Централата во целост одговара на стандардот EN 54/CE и на 

одобренијата VdS. Основна карактеристика на овие централи е 

едноставна монтажа, флексибилност при програмирање и голем 

капацитет на адреси; 

 Стандарден помошен извор на напојување, што се испорачува 

заедно со централата е акумулаторска батерија со нормален 

напон од 24 V. Траењето на резервното напојување на батеријата 

изнесува 72 часа во мирна состојба и 30 min во алармна состојба. 

 Куќиштето на централата е челилно, со антикорозивна заштита. 

На предниот панел се упатства за работа, LCD дисплеј со доволно 

расположиви алфанумерички знаци за добивање целосна 

информација, со сопствено осветлување; 
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 Покрај дисплејот, на предниот панел се наоѓаат индикатори за 

сигнализација на пожар, нов аларм, сигнал за грешка во изворот за 

напојување, грешка во полнењето, интерна алармна сирена; 

 На централата се наоѓаат командни тастери со следната намена: 

тест сијаличка на централата, евакуација, ресетирање на 

сирената, ресетирање на системот; 

 Централата има можност за комуникација преку мрежна картица 

со истородни единици (од ист производител). 

Управувањето со системот е едноставно и логично, преку мени, кое се 

исчитува на текстуалниот дисплеј. 

Со проектот се предвидуваат автоматски и рачни адресабилни јавувачи 

на пожар. Автоматските адресабилни јавувачи сами го откриваат местото на 

настанувањето на пожарот, следејќи некои од карактеристичните величини: 

чад, температура, и автоматски сигнализираат до централниот уред. 

Контролирањето на пожарните величини се врши преку сензори, а избрани се 

контролирани величини чадни честички и температура во просторијата. 

Јавувачот е адресабилен, со светлосна сигнализација за негова нормална 

работа или при активирање. 

Рачните јавувачи на пожар се адресабилни, со заштитно стакло и се 

активираат рачно. Мануелна активност значи сигурно откриен пожар, и затоа 

овие јавувачи се поврзуваат на II степен на аларм. Со нивно активирање се 

вклучува interrupt приоритет, кој предизвикува прекин на програмираната 

обработка на податоци од останатите јавувачи, а приоритетно преминува на 

обработка на сигналот на активираниот јавувач. 

Сирените во објектите се поставени во фрекфентниот дел од 

просториите во кои се задржува персоналот во подолги временски интервали. 

Инсталацијата за алармирање на пожар се состои од централа за 

алармирање, јавувачи на пожар, алармни системи и спојни кабли. 

Се користи инсталациски кабел JY(St)Y 2x2x0,8 црвен, безхалоген, 

тешко запалив, со класа на заштита E30-60 и усогласен со стандард VDE 815. 

Кабелот се вовлекува во пластична цевка што се монтира на ѕид. 

Ширмановата обвивка на кабелот не смее да биде прекината, што значи дека 

на местата на приклучување на јавувачот мора да се остави континуитет на 

обвивката, за да се спречи појава на индуктивен напон. 

РЕК Осломеј има сопствена служба со возила за ПП заштита со 1 ПП 

возило, а најблиска е Територијалната ПП единица на Град Кичево.  

9.7 Работа во хавариски услови 

 

1. Во случај на дефект на било која пумпа за хидромешавина: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Се исклучува пумпата за додатна вода;  
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• Напојната пумпа за вода за хидрауличкиот ејектор престанува со 

работа после претходно зададеното време за измивање на 

цевководот за мешавина на згура и вода; 

• Роторот на механичката мешалка на кондиционерот останува во 

работа; 

• Цевководот треба да се испразни во колку не може системот 

повторно да се стартува во краток период. 

2. Во случај на дефект на мешалката во кондиционерот: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Нормално запирање на процедурите на системот. 

3. Во случај на дефект на двете пумпи за вода за хидрауличките 

ејектори: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Се вклучува сигнален аларм во командна соба; 

• Системот се префрла на рачно управување; 

• Рачно се вклучува втората пумпа за додатна вода; 

• Двата регулатори за фрекфенција на пумпите за додатна вода се 

подесуваат на максимален број на обртаи; 

• Рачниот вентил за измивање на предмешачот треба целосно да се 

отвори; 

• Процесот за работа на системот треба да се одржи за период од 1 

час ( период на измивање). 

4. Во случај кога сите пумпи за напојување на базенот за вода од 150 

m3 се во дефект: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Пумпите за вода остануваат во работа се до дојава на сигналот за 

ниско ниво на вода во базенот од 150 m3 (доаѓа до делумично 

измивање на системот). 

5. Во случај на дојава – сигнал на ниско ниво на вода во базенот од 

150 m3: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Останата опрема целосно престанува со работа; 

• Системот на измивање се префрла на рачно управување. 

6. Резервниот систем за заптивна вода не може да се пушти во 

работа кога: 

• Започнува процедура за нормално запирање на системот. 

7. Ако е прекинат доводот на инструментален воздух: 

• Автоматски се исклучуваат дотокот на пепел и згура; 

• Пумпите што се во работа се исклучуваат према процедурата за 

нормално запирање.   
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9.8 Престанок со работа на депониите 

 

Со проектната документација предвидена е работа на постројките од 

фаза 1 за период од 2 (две) години, условена од капацитетот на одлагалиштето 

и за фаза 2 од 10 – 12 години. По исполнување на предвидениот простор, 

операторот има обврска просторот да го доведе во приближно иста состојба 

како пред користење. Ремедијација на просторот ќе се изврши врз основа на 

изготвен План за престанок со работа и управување со резидуи, кој ќе содржи: 

• Најава  за престанок со работа и искористување на сировините; 

• Чистење, демонтажа и складирање на опремата до повторно 

активирање, оттуѓување или одложување, или конзервација на 

опремата за повторно активирање; 

• Отстранување на секаков вид на отпад од локациите, селектирање 

и конечно одлагање; 

• Ремедијација на одлагалиштето со нанесување на слој набиена 

земја од најмалку 50 cm и затревување;  

• Едукација и пракса за нови работни задачи на вработените. 
 

Постапката на затварање и рехабилитација на депониите е комплексен 

и долготраен процес. Планот се изгорвува од Инвеститорот заедно со 

Министерството за Животна средина и просторно планирање, земајќи ги во 

предвид и социо-економските бенефити и учеството на јавноста. 
 

Активности за ремедијација  
 

Основни активности при ремедијација на депониите вклучуваат: 

 Покривање на површината на депонијата со рудничка раскривка; 

 Во колку рудничката раскривка е со слаб квалитет за затревување 

се поставуваат дополнителни слоеви квалитетна почва; 

 Одржување на површинскиот слој земја со затревување со 

брзорастечка вегетација за заштита од ветер и водена ерозија; 

 Заштита на површинскиот слој од токсични материи и одржување 

на услови за опстанок на вегетацијата; 

 Мониторинг на површинскиот затревен слој, губење на количини 

на површинска почва, воспоставени параметри за следење на 

состојбата со депонијата. 

Активностите за ремедијација на депониите можат да се одвиваат 

етапно. Со заполнување на една третина од просторот и формирање на 

зарамнета стабилизирана површина, може да се пристапи кон покривање со 

рудничка раскривка и земја и затревување на просторот. Покровниот материјал 

ќе се носи од постојната депонија за раскривка и вишокот на земја добиен при 

ископ за градба на новите објекти. Вода за поливање на затревените површини 

ќе се обезбеди од Река Темница, или со искористување на поземните води.  

Поволноста на етапните активности се состои во: 
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 Користење на свежа раскривка и земја погодни за затревување; 

 Искористување на постојната механизација на теренот; 

 Присуство на работници за обезбедување на секојдневна контрола 

на активностите. 
 

Намена на земјиштето 
 

Определување на намената на земјиштето зависи од: 

 Целите и плановите за развој на компанијата; 

 Составот и квалитетот на подлогата; 

 Социо-економските карактеристики на регионот. 
 

Во РЕК Осломеј направени се неколку консултации во однос на 

намената на земјиштето на затревениот дел од ПК Осломеј Исток. 

Истражувањата на составот на подлогата покажале дека земјиштето може да 

се користи за засадување и одгледување на насади од лешник и капина.  

Прелиминарните разгледувања на експозицијата и големината на 

теренот, даваат можности земјиштето да се користи за поставување на 

сончеви колектори и изградба на инсталација за соларна централа.  

  Конкретната намена на ревитализираните површини на депониите не е 

дефинирана, бидејќи се уште не се детално анализирани сите можности за 

искористување на локациите. Конечната намена на земјиштето директно ќе 

зависи од стратегиските планови за развојот на компанијата. Затоа процесот на 

ремедијација на депониите е даден само до фаза на затревување.  

 

10  МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

ТЕ РЕК Осломеј во согласност со ИСКЗ дозволата врши мониторинг на 

квалитетот на воздухот преку следење на емисии на загадувачки супстанци од 

испустот на термоелектраната, концентрации на загадувачки супстанции во 

амбиентниот воздух во околината, микроклиматски услови и физички и хемиски 

штетности во работната средина за топол и студен период. Мерењата ги врши 

верификувана лабораторија ТЕХНОЛАБ доо Скопје, врз основа на склучен 

годишен договор. 

Истата лабораторија, на барање на инвеститорот, врши мерења на 

нивото на бучава на одредени локации во РЕК Осломеј. 

Инвеститорот води листа на отпадни материјали, месечна евиденција 

за состојбата на отпадни и складирани материјали и изготвува годишни 

извештаи. Квалитетот на технолошките и отпадните води се контролираат во 

сопствена лабораторија. 

Квалитетот на лебдечката пепел се анализира еднаш годишно во 

надворешна верифицирана лабораторија. 

Годишните извештаите за квалитетот на воздухот, водите и отпадот, се 

доставуваат до МЖСПП, на начин пропишан со законска регулатива. 
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 План за мониторинг за новата технологија 

 

Со Планот за мониторинг ќе бидат опфатени сите медиуми на 

животната средина, со цел да се следи дали техничко-технолошките мерки 

вградени во процесот правилно функционираат, каде е потребна нивна замена 

или дополна и каде е местото за интервенирање.  

Со планот за мониторин опфатена е и фазата за ремедијација на 

депониите, чие следење е долготрајно и за целиот период е во надлежност на 

инвеститорот.  
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План за мониторинг на животната средина 

Медиум на 
животната 
средина 

Фаза Влијание Индикатори за 
следење 

Фрекфенција 
на следење 

Изготвува
ње на 
извештаи 

Одговорен  
В

о
зд

у
х
 

Градба Емисија на прашина Концентрации на 
PM10, SO2, NOx  

Месечно Месечен 
Годишен  

Инвеститор  

Работа Емисии од мешачка единица 
- скрубер 

PM10 Месечно Месечен  
Годишен 

Инвеститор 

Емисии од механизација на 
депонија 

Концентрации на 
PM10, SO2, NOx 

Месечно Месечен  
Годишен 

Инвеститор 

В
о

д
и

 

Работа Анализа на исцедок од 
депонија 

pH, тешки метали Месечно Месечен  
Годишен 

Инвеститор 

Анализа на подземни води pH, тешки метали На 3 месеци 

Квалитет на Река Темница 
пред и после депониите  

pH, тешки метали Годишно  

Количини потрошена вода за 
поливање на депониите за 
затревување 

Измерени количи Месечно 

Б
у
ч
а
в
а
 Градба Од градежни работи Измерени  dBA  Периодично  Годишен Инвеститор 

Работа Од градежна механизација на 
депониите 

Измерени dBA Периодично  

П
о

ч
в
а
 

Градба Ископи на почва по слоеви Количини на 
отстранета земја со 
ископи 

Еднократно - Инвеститор 

Работа Покрививање на депониите Количини на 
нанесена земја на 
депониите за 
ремедијација 

По нанесен 
слој 

Годишен 

Ерозија и губење на почвен 
материјал од покривката на 
депониите 

Количини  Годишно во тек 
на 3 години 

Годишен 
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О
тп

а
д

  
Градба Видови на отпад создаден 

при градба на објекти 
Количини 
селектиран отпад 

Месечено 
 

Месечен  
Годишен  

Инвеститор 

Работа Создаден комунален и други 
видови неопасен и опасен 
отпад од технолошкиот 
процес 

Количини 
селектиран отпад 

Месечно  

Депонирана хидромешавина Депонирани 
количини и слободен 
простор во 
депониите 

Месечно 

Создаден отпад на 
депониите 

Количини на 
селектиран отпад 

Месечно 

Б
и

о
д

и
в
е

р
зи

те
т 

 

Р
е

м
е

д
и

ја
ц

и
ја

  Успешност на затревување 
на депониите 

Затревени површини 
во м2 

Континуирано  
во период од 3 
– 5 години 

Годишен Инвеститор  

Воспоставен растителен 
покривач и присутна флора и 
фауна на депониите 

Површина во ha 
Присутни видови 
фауна и флора 

Континуирано 
во период од 5 
– 10 – 50 
години 

Годишен  

Предел Ремеди
јација 

Измена на пределот Површини во ha  Континуирано 
во период од 5- 
10 – 50 години 

Годишен 

Социо- 
економск
и  

Работа Вработување Нови работни места Годишно Годишен Инвеститор  

Едукација на вработените Број на вработени 
што посетиле 
настава 

Годишно 

З
д

р
а

в
је

 

К
о

н
ти

н

у
и

р
а

н
о
  Здравјето на вработените Систематски 

прегледи 
Годишно Годишен Министерство 

за здравство 
Државен завод 
за статистика 

Здравјето на населението Редовни  прегледи На шест 
месеци 
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12  НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

АД ЕЛЕМ – Скопје Подружница РЕК ОСЛОМЕЈ, с.Осломеј, е дел од 

електроенергетскиот систем на Македонија, со инсталирана моќност на блокот 

од 125 MW и нето просечно годишно производство од 500 GWh електрична 

енергија. Основно гориво е јаглен со просечна калоричност од 7.600 kj/kg. 

Јагленот се обезбедува од рудниците Осломеј – Запад и Стар рудник (Осломеј 

– Исток), од кои во 2009 година се ископани 1.156.709 t.  

Во редовна работа на РЕК Осломеј континуирана се создава 32 – 40 t/h 

електрофилтерски – лебдечки пепел и околу 8 t/h згура. 

Складирање на пепелот и згурата се врши на депонија со површина од 

27 ha, на кота 862 m надморска висина, во природна депресија северно од 

термоцентралата. Се применува технологија на суво депонирање на пепел и 

транспорт со подвижна лента. 

Постојниот начин на депонирање создава еколошки проблеми на 

зголемени концентрации на пепел во атмосферата, засегнувајќи ги околните 

населени места.  

РЕК Осломеј превзема развојни активности за воведување на нова 

технологија за транспортен систем за одлагање на пепел,  за период од 2 

години, со можност за трајно решавање на одложувањето на пепелта како 

хидромешавина во слободните простори на постојната депонија на ПК Осломеј 

Исток и ПК Осломеј Запад 

Целта на проектот е: 

 Отстранување на загадувањето со лебдечка пепел и постигнување 

на гранични вредности на концентрации за загадувачки материи во 

атмосферата; 

 Искористување и вклопување на новата опрема во постојните 

технолошки целини; 

 Искористување на расположиви технолошки води за припрема на 

хидромешавината; 

 Искористување на постојната депонија за одлагање, без зафаќање 

на слободни површини; 

 Задоволување на барањата на јавнота за затварање на старата 

депонија и нејзина рекултивација; 

 Отварање на нови работни места за вработување на локаното 

население. 

Новиот технолошки процес ќе содржи: 

 Мешачка единица, со уреди за мешање на пепел, згура и вода во 

хидромешавина, во тежински однос 1:1; 

 Два паралелни цевководи за транспорт на хидромешавината од 

мешачката единица до одлагалиштето; 

 Дефиниран простор за одлагање со потребна опрема. 
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Еден дел од мешачката единица ќе се постави во постојниот простор на 

ТЕ Осломеј, а за потребите на новите уреди и опрема ќе се изгради објект за 

трафо и пумпна станица и нов силос за згура.  

Технологијата претставува меѓусебна реакција на природно содржаните 

компоненти во составот на пепелта и згурата кои во присуство на вода, со 

минеролошки трансформации формираат постојана, цврста инертна маса. Како 

најпогоден стехиометриски однос меѓу пепелот, згурата и водата усвоен е 

однос во граници 1:1. Постројката ќе користи технолошка вода од ТЕ Осломеј.  

Транспортот на хидромешавината ќе се врши со два паралелни 

магистрални цевководи, еден работен и еден резервен, со должина 2 х 2.500 

m. Цевководот започнува од мешачката единица, а завршува во 

одлагалиштето, каде се поврзува со секундарен цевковод на кој се монтирани 

истекувачи на хидромешавина. Ќе се води површински, поставен на бетонски 

носачи. По должина на трасата цевководот ќе се вкрстува со постојни локални 

патишта и премостување на Река Темница.  

 Одлагањето на хидромешавината во фаза 1е во определена депресија 

на постојната депонија за јаловина на ПК Осломеј Исток, со површина од 

115.000 m2 и капацитет на одлагање од 2 години. Одлагањето ќе се врши во 

касети, за што е потребно изградба на 5 прегради. Најпрво се формира 

почетен волумен, над кој се формираат насипи со ширина од 3 m и должина од 

100 – 130 m. Времето потребно за вцврстување на хидромешавината изнесува 

6 дена, после кој период се врши израмнување на површината со градежни 

машини. Со предложената технологија ќе се одложат 267.000 t/god пепел и 

згура, односно 300.000 m3/god хидромешавина. 

Одлагањето во фаза 2 ќе се врши во депресиите на ПК Осломеј Запад, 

после целосното искористување на јагленот. Се смета дека резервите на 

јаглен во овој ревир ќе завршат за 2-3 години. Волуменот на депрезиите се 

проценува на 5.000.000 m3 и површина од 400.000 м2, со период на одлагање 

од 12 – 15 години.  

По исполнување на депониите ќе се пристапи кон ремедијација на 

просторот. Намента на земјиштето не е строго дефинирана и зависи од 

развојните планови на ЕЛЕМ. Разгледувани се можности за одгледување на 

насади од лешник и капини, пошумување, како и искористување на просторот 

за поставување на соларни системи за производство на електрична енергија. 

Ремедијацијата на просторот во Студијата е разгледувана само до фаза на 

покривање и затревување на површините.  

Анализата на алтернативните решенија е направена врз основа на 

можноста за вклопување на постројките на системот во постојната поставеност 

на објектите, погодоста на тернот за инсталирање на цевководоти, како и 

искористување на постојни пристапни патишта и траси во рамки на локацијата 

на РЕК Осломеј. 

Нултата алтернатива води кон не исполнување на законските обврски 

за постигнување на здрава животна средина и реакции од јавноста. 

Прифатената алтернатива овозможува оптимализација на изведувањето на 
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проектот, навремено воочување на критичните места во технолошкиот процес 

и предложени мерки на заштита уште во фаза на проектирање како составен 

дел од работата на системот. 

Валоризација на значјните влијанија од реализација на проектот врз 

животната средина е направена на физичките, биолошките, социјалните и 

економските компоненти на животната средина од пооделните активности во 

фазите на припрема, градба и експлоатација на проектот. Анализата покажува 

дека проектот во сите фази има слабо до многуслабо значење на влијание врз 

физичките и биолошките компоненти, а многу високо значење во социјалната 

компонента од реализацијата на проектот.   

Предложените мерки за заштита на животната средина претставуваат 

техничко-технолошки мерки за обезбедување на автоматско водење на 

процесот, изведба на водонепропусни собирни јами, пропишано изведено дно 

на депониите и мерки во случај на застои, хаварии и непогоди, со мерки за 

ремедијација на просторот.  

Во Планот за мониторинг на животната средина определени се местата 

за мониторинг на идентификуваните извори на емисии, начин на следење, 

парметри, фрекфенција и одговорен субјект за следење и изготвување на 

извештаи за состојбата во животната средина. Се предвидува долгорочен 

мониторинг на просторот за ремедијација, како и следење на социо-

економските придобивки и здравјето на населението.  

Со спроведување на планот ќе се постигне: 

 Редовно следење, евидентирање и анализирање на квалитетот на 

медиумите на животната средина; 

 Формирање на база на податоци за состојбата на локациите; 

 Следење на ефикасноста на предложените и вградени мерки за 

заштита и намалување на влијанијата; 

 Навремено откривање на потреба од замена или дополнување на 

мерките за заштита; 

 Изготвување и доставување извештаи до надлежните институции; 

 Спроведување на законската регулатива и комуникација меѓу 

инвеститорот и надлежните органи. 

Од аспект на влијание врз животната средина Проектот Транспортен 

систем за водено одлагање на пепел во РЕК Осломеј со депонирање во 

депресиите на рудникот Осломеј Исток и Осломеј Запад во Општина Осломеј, 

ќе го подобри постојниот квалитет на медиумите на животната средина, нема 

никакво влијание врз биодиверзитетот, природното и културно наследство, а 

позитивни влијанија врз здравјето на луѓето и социоекономски развој на 

Општината. 
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КОРИСТЕНИ КРАТЕНКИ: 

CERCLA – Comprehensive Environmental Response, Compensation and 

Liability Act 

MSHA – Mine Safety  and Health Administration 

OSHA – OccupationalSafety and Health Administration 

RCRA – Resource Conservation and Recorery Act 

SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act 

МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање 

 

 КОРИСТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

 Идејни проекти по фази – Транспортен систем за водено одлагање 

на пепел во ТЕ Осломеј, изработени од Енергоинвест – Сараево, 

БиХ, април 2011; 

 Геодетски елаборат за изработка на ажурирана геодетска подлога 

за траса на цевковод и одлагалиште за отпепелување на АД ЕЛЕМ 

– РЕК Осломеј, изработен од ГЕОТЕРА – Кичево, број 1330/2, мај 

2011; 

 Елаборат за извршени геомеханички теренски истражни работи и 

лабораториски испитувања на локацијата предвидена за изгрдба 

на депонија за пепел и згура во РЕК Осломеј – Кичево, изработен 

од ГЕОХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ –Скопје, јуни 2011 година. 
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ПРИЛОГ 1 

КАРТОГРАФСКИ ПРИЛОЗИ 

 



 

Геолошка карта на подрачјето 



 

 



 

 



 



 

Локалитети за депонии за хидромешавина и постојна депонија за рудничка раскривка 





































































       







































































 



































 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2 

ОПРЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ВГРАДУВАЊЕ 

Ре

д. 

Бр.  

ККС ознака Опис на опремата Место на 

вградување 

UN 

(V) 

Pmeh 

(kW) 

1 0GTB04AP001-M01 Ејекторска пумпа Пумпна станица 400 15 

2 0GTB03AP001-M01 Ејекторска пумпа Пумпна станица 400 15 

      

3 0GTB04AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

4 OGTB03AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

5 OGYB34AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

      

6 0GTB01AP001-M01 Пумпа за додатна вода Пумпна станица 400 6 

7 0GTB02AP001-M01 Пумпа за додатна вода Пумпна станица 400 6 

      

8 0GTB01AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

9 0GTB02AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

10 0GYB12AA101 Пневматски лептирест вентил Пумпна станица 230 0,005 

      

11 0GTB04AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

12 0GTB03AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

      

13 0GTB04AA103 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

14 0GTB03AA103 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

      

15 0GTB04AA104 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

16 0GTB03AA104 Пневматски лептирест вентил Силос за згура 230 0,005 

      

17  Тракасти транспортер со 

магнетен одвојувач 

Силос за згура 400 7,5 

      

18 0ETA01AF001-M01 Вибрационен дозатор Силос за згура 400 5,5 



      

19 0ETA01AA101 Скретница  Силос за згура 400 0,55 

      

20 0ETA02AJ001-M01 Дробилица  Силос за згура 400 11 

21 0ETA03AJ001-M01 Дробилица  Силос за згура 400 11 

      

22 0ETA02AA101 Пневматски вентил Силос за згура 230 0,005 

23 0ETA03AA101 Пневматски вентил Силос за згура 230 0,005 

      

24 0ETA02AA102 Пневматски вентил - засун Силос за згура 230 0,005 

25 0ETA03AA102 Пневматски вентил - засун Силос за згура 230 0,005 

      

26 0ETG10AA001 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

27 0ETG30AA001 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

28 0ETG10AF001-M02 Регулациони вентил за контрола 

на проток на пепел 

Силос за пепел 400 0,55 

29 0ETG30AF001-M02 Регулациони вентил за контрола 

на проток на пепел 

Силос за пепел 400 0,55 

      

30  Центрифугален вентилатор за 

флуидизација на корито 

Силос за пепел   

31  Центрифугален вентилатор за 

флуидизација на корито 

Силос за пепел   

      

32 0ETK10AN001-M01 Центрифугален вентилатор Силос за пепел 400 3 

33 0ETK30AN001-M01 Центрифугален вентилатор Силос за пепел 400 3 

      

34 0ETK10AM001-M01 GEPARD мешач Силос за пепел 400 15 

35 0ETK30AM001-M01 GEPARD мешач Силос за пепел 400 15 

      

36 0ETK11AA101 Пневматски вентил - засун Силос за пепел 230 0,005 

37 0ETK31AA101 Пневматски вентил - засун Силос за пепел 230 0,005 

      

38 0ETK11AP001-M01 Циркулациона пумпа за 

хидромешавина 

Силос за пепел 400 75 



39 0ETK31AP001-M01 Циркулациона пумпа за 

хидромешавина 

Силос за пепел 400 75 

      

40 0ETK13AA101 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

41 0ETK33AA101 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

      

42 0ETK13AP001-M01 Пумпа за хидромешавина од I 

степен 

Силос за пепел 400 50 

43 0ETK33AP001-M01 Пумпа за хидромешавина од I 

степен 

Силос за пепел 400 50 

      

44 0ETK13AP002-M01 Пумпа за хидромешавина од II 

степен 

Силос за пепел 400 50 

45 0ETK33AP002-M01 Пумпа за хидромешавина од II 

степен 

Силос за пепел 400 50 

      

46 0ETK13AA102 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

47 0ETK33AA102 Пневматски вентил Силос за пепел 230 0,005 

      

48 0GWB01AP001-M01 Потопена пумпа Дренажен базен 400 6 

49 0GWB02AP001-M01 Потопена пумпа Дренажен базен 400 6 

      

50 0GWA04AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за 

циркулациона пимпа 

Силос за пепел 400 1 

51 0GWA03AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за 

циркулациона пимпа 

Силос за пепел 400 1 

      

52 0GWA04AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

53 0GWA04AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

54 0GWA03AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

55 0GWA03AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

      

56 0GWA06AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за пумпа 

од I степен 

Силос за пепел 400 0,5 

57 0GWA05AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за пумпа 

од I степен 

Силос за пепел 400 0,5 

      



58 0GWA06AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

59 0GWA06AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

60 0GWA05AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

61 0GWA05AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

      

62 0GWA08AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за пумпа 

од I степен 

Силос за пепел 400 0,5 

63 0GWA07AP001-M01 Пумпа за заптивна вода за пумпа 

од I степен 

Силос за пепел 400 0,5 

      

64 0GWA08AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

65 0GWA08AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

66 0GWA07AA101 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

67 0GVA07AA102 Пневматски лептирест вентил Силос за пепел 230 0,005 

      

68  Компресор за инструментален 

воздух 

  6 

      

  HAVAC sistem  400 5 

  Внатрешна и улично 

осветлување 

 400 0 

  Напајање за UPS(PLC&SCADA)  400 10 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ЦЕВКОВОД 

број Опрема  Единица мерка 

1 Цевки  

1.1 Челични бешавни цевки (споени со прирабницина секои 12m и со варење), 

пречник ᴓ 150х8 mm, G=20kg/m' L=2x130 m 

260 m 

1.2 Полиетиленски цевки со висока густина (PEHD) меѓусебно споени со 

варење и прирабници на секои 100m, должина на цевки 6 и 12m 

-Магистрален цевковод L=2x2270m   

-Дистрибутивен цевковод на депонија L=4x500m 

-Истекувачи, должина 6m, прирабница на една страна  

 

 

4540 m 

2000 m 

10 парчиња 

1.3 Челични заштитни цевкиза прпусти ᴓ 500 mm  L=100 m 100 m 

2. Бетонски ослонци на магистралниот цевковод 



2.1 Бетонски ослонци тип 1 и 2 300 парчиња 

2.2 Бетонски ослонци тип 3 и 4 850 парчиња 

3 Челична конструкција на носачот на цевководот 

3.1 -Челичен профил U NP 20 cm, g=25,3 kg/m, L=40 m, 40x25,3 =1.012,0 kg 

-Челичен профил L NP 80x80x8 mm, g=9,66 kg/m, L=40 m, 40x9,66=386,4 kg 

Вкупно челична конструкција  

1.400,00 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 













 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 3 

АНАЛИЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































































































































































































 

























 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 4 

ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



Општина Кичево http://kicevo.blogspot.com/ 

Tuesday, November 08, 2005 

Природни карактеристики  

Проф. д-р Владо Матевски 

(image placeholder) 

 

 КЛИМА 

 ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ  
 Релјеф 
 Геолошки состав  
 Хидрологија 
 Флора и вегетација 
 Шумски заедници 
 Ливадски и пасишни заедници 
 Флора 
 Фауна 
 Лов и риболов 
 Еко туризам 

(image placeholder) 

  

  

КЛИМА  

  

Според Филиповски и др. (1996), градот Кичево се наоѓа во зоната на топлото континентално подрачје 

кое, на територијата на Република Македонија, се простира во висинскиот појас од 600 до 900 м.н.в. 

Годишната средна температура во потесното градско подрачје изнесува 10,7ºС, при што апсолутниот 

месечен максимум на температурата изнесува 40,5ºС, додека апсолутниот месечен минимум изнесува 

- 23,0ºС. Средната годишна максимална температура изнесува 17,1ºС а средната годишна минимална 

температура 5,0ºС. Средното годишно количество на врнежи е 761,7 мм, додека средната годишна 

релативна влажност на воздухот изнесува 74%. Земајќи ги предвид податоците за хумидитетот и 

температурата, климата на подрачјето на Кичево може да се дефинира како семихумидна и умерено 

топла.       

  

ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ 

      

  

1. Релјеф 

  

Релјефот во Кичевската Котлина, заедно со нејзината рамка, е доста сложен што е резултат на 

различниот геолошки состав и на сложените тектонски движења. Целата област е составена од повеќе 

морфолошки и тектонски целини. Во неа се среќаваат различни морфолошки елементи кои се 

формирани на различни начини.  

Во целина земено, релјефот е наведнат по долината на реката Треска, од запад кон исток, и по 

долината на реката Темница, од север кон југ, односно наведнатоста е лактеста (од север кон југ и 

понатаму кон исток). 

Од највисоките врвови за оваа област, планините Бистра (2.102 м) и Стогово (2.006 м), кои ја чинат 

западната рамка, планинските била и страни се наведнати кон исток, а од планините Буковиќ и Добра 

Вода (2.062 м) кон југ. Поради разноликоста на областа каде што имаме изразит премин од 

високопланински дел во нискокотлински, тука можат да се издвојат две главни, тектонско-морфолошки 

целини - првата е областа на високи-изразити планини кои ја опкружуваат котлината и втората, 

котлинесто-ридскиот дел.  



 

  

2. Геолошки состав 

      

 Геолошкиот состав на Кичевската Котлина е мошне сложен и разновиден при што можат да се 

издвојат следните геолошки формации: палеозоик (kambrium, ordovicium i devon), мезозоик - trijas, 

кенозоик -pliocen и kvarter. Врз основа на староста би можеле да се издвојат две групи на терени. Во 

првата група терени спаѓаат оние во кои доминираат постари палеозојски и мезозојски наслојки, при 

што, на одделни места, се појавуваат и еруптивни маси и ваквите терени главно ја сочинуваат рамката, 

односно тоа се планините кои ја ограничуваат Кичевската Котлина - Бистра, Дрен Планина, Стогово, 

Песјак, Баба Сач и др. 

Во вторта група терени спаѓаат оние во кои доминираат младите pliocenski и kvarterni седименти кои се 

наталожени и зачувани особено во дното на котлината, а и по рамката каде што, на некои места, лежат 

и преку старите стени.  

Во однос на деталниот геолошки состав на просторот на Кичевската Котлина, среќаваме најразлични 

типови на геолошки супстрат (карпи) од кои ќе ги споменеме филитоидите (Дрен Планина, Арап Кула, 

Дарда Кула, Добра Вода, Песјак, Мусица), метапесочници и кварцити (Дрен Планина, Дарда Кула, 

изворишни делови на Бачишка Река, с. Колибари и др.), зелени шкрилци (големо пространство на Дрен 

Планина, кај с. Црвивци), конгломерати (с. Бигор Доленци, с. Карбуница, с. Кладник), песочници 

(западно од Кичево, во изворишниот дел на Студенчица и Кленовица), карбонатни шкрици (источниот 

дел на Буковиќ, помеѓу с. Другово и с. Јудово, кај с. Кладник и др.), криноидни мермери (тие се многу 

ретки, на Лопушник, Соломуница и Чаушица), масивни мермери (Буковиќ, Баба Сач и др.). Според Н. 

Измаилов (1960), варовниците на Баба Сач и Илинска Планина се наречени „Кичевски варовници”, се 

карактеризираат со црвеникава или виолетово-црвеникава боја и, по потекло, се од горен тријас. 

Масивноста на мермерите, особено на Баба Сач, овозможува нивна експлоатација која се врши во 

северниот дел на Баба Сач, кај с. Цер. Плочести мермери се среќаваат кај с. Брждани, с. Србјани и кај 

с. Кладник. Доломитските мермери се застапени најмалку и ги има северозападно од Тајмиште. Од 

магматските стени ќе ги споменеме гранодиоритите (западно од с. Зајас, с. Раштани и с. Јудово), 

дијабазите (с. Кладник, Корито), гранитите (с. Душегубица, Јама), доритите и кварцдиоритите (северно 

од с. Тајмиште, с. Речани, Арап Кула), и др. Плиоценските седименти се простираат на голем дел од 

котлината, во подножјето на планинските масиви, на надморска височина од 650 до 900 м, на 

просторот каде што се простирало плиоценското езеро во Кичевската Котлина. Плиоценските 

седименти лежат на просторот од селата Осломеј, Јагол Доленци, Србица, Шутово, Премка, Стрелци, 

Колибари, Страгомиште, Зајас, Грешница, Трапчин Дол, Раштани, Осој, Другово, Србјани, Староец, 

Вранештица и др. Особено се дебели наслојките кај с. Вранештица, каде што, врз нивното 

искористување, е изградена фабриката за производство на тули, додека пак во подлабоките слоеви на 

плиоценските седименти е констатиран и јаглен чија дебелина изнесува 5, 12 метри. Наслојките од 

јаглен можат да се забележат и по површината, а особено се откриени во речниот тек на Темница, кај 

Осломеј. Од економска гледна точка се најзначајни појавите на јаглен кај селата Осломеј, Црвивци, 

Строгомишта и др., па, врз основа на овие резерви, е изградена термоелектраната кај Осломеј. 

Квартерните наслојки се распространети низ целата Кичевска Котлина, а се претставени со морени и 

флувиоглацијални наслојки, бигор, црвеница, падински бречи, делувиум, сипари и алувиум.       

  

3. Хидрологија  

  

Главна река која е всечена во котлинското дно на Кичевската Котлина е реката Треска која ги прибира 

сите други реки, од левата и од десната страна.  

Нејзината должина, од изворот с# до мостот кај селото Дворци, изнесува 32 км. Таа настанува од 

Ехловечка, Иванчишка, Лопушничка и Попоечка Река, коишто, во текот на летните месеци, ја губат 

водата, но изворот на реката кај с. Извор ја храни реката со неколку кубни метри во секунда. Од 

нејзиното извориште па с# до селото Подвис, таа има изразито планински карактер. Реката Треска, во 

Кичевската Котлина, прима неколку поголеми притоки, од кои најзначајни се Студенчица, Темница и 

Рабетинска Река, од левата, и Беличка Река, од десната страна. 

Реката Студенчица извира од поголемиот истоимен извор во месноста Д. Фрлогоец. Изворот 

Студенчица е каптиран за потребите на регионалниот водовод со кој се снабдуваат градовите Кичево, 



Македонски Брод, Крушево и Прилип, селските населби во нивната околина, како и термоелектраната 

Осломеј. Изворот на реката Студенчица е на надморска височина од околу 1.000 м, должината на 

нејзиниот речен тек изнесува околу 15 км, а во реката Треска се влева на височина од 670 м. 

Беличка Река, од Беличките извори до влевањето на реката Треска, е долга 15 км, но изворишната 

членка на оваа река се наоѓа на Арбит Планина, од каде поголем број мали потоци го формираат 

речниот тек на Пространска Река која започнува да понира источно од с. Прострање. 

Најголем речен тек во северниот дел на Кичевската Котлина е реката Темница чии изворишни краци 

започнуваат на високите планински масиви Бистра и Добра Вода. Сливот на реката Темница 

истовремено дренира најголем дел од Кичевската Котлина. Во формирањето на нејзиниот речен тек 

учествуваат Зајаска, Поповјанска, Туинска и Канзоска Река. 

Зајаска Река извира од источните падини на планината Бистра и е долга околу 23 км. Од нејзината 

десна страна ја прима Бачишка Река, долга 16 км, чиј изворишен дел се наоѓа во пазувите на 

планината Бистра, на 1.450 м.н.в., во месноста Кобилин Дол. 

Во источниот дел на Кичевската Котлина најголем речен тек е Рабетинска Река, која е и последната 

поголема лева притока на реката Треска во котлината. Изворишниот дел на реката се наоѓа северно од 

селото Рабетино и таа е долга 16,5 км.  

  

4. Флора и вегетација 

  

Просторот кој го зафаќа Кичевската Котлина се карактеризира со голема флористичка и вегетациска 

разнообразност. Тоа е резултат на нејзината географска положба, климатските, геоморфолошките, 

геолошките, педолошките и на другите особености, а за тоа, секако, големо влијание имаат и 

промените во растителниот свет кои се одвивале во поблиското и подалечното минато, особено за 

време на терциер и квартер.  

Целиот тој простор, започнувајќи од најниските делови на котлината (кои се наоѓаат на околу 600 

м.н.в.), па се до највисоките врвови на околните планини кои ја чинат рамката на котлината а чија 

височина изнесува над 2.000 м (Стогово, Бистра, Добра Вода), претставуваат мозаик од најразновидни 

шумски, планински, пасишни, ливадски и други типови растителни заедници.  

  

5. Шумски заедници 

  

Најнискиот појас во Кичевската Котлина, од 600 до 900 м.н.в., припаѓа кон т.н. топло континентално 

подрачје, односно тоа е зона на климазоналната шумска заедница на дабовите плоскач и цер (as. 

Quercetum frainetto-cerris macedonicum Oberd. emend Ht). Таа се развива по работ на котлината така 

што нејзините најубави составки се среќаваат во подножјето на пл. Бистра, помеѓу с. Другово и с. 

Добреноец, Добра Вода, Баба Сач и Цоцан. Заедницата е изложена на силно антропогено влијание, 

така што дел од нејзините станишта се претворени во ораници, ридски пасишта или пак, по вештачки 

пат, се пошумени, главно со борови култури.  

Во рамките на овој висински појас се присутни и костеновите шуми (as. Castanetum sativae 

macedonicum Nik.) кои се развиваат во непосредната околина на градот, на локалитетот Иван Дол, на 

потегот помеѓу селата Осој и Кнежино, како и во околината на с. Туин - Туинско Рамниште.  

Во најниските делови на котлината, по течението на реката Треска, започнувајќи од с. Пополжани па с# 

до Челопеци, се развива as. Tamarici-Myricarietum germanicae Em, главно на чакалести и песокливи 

речни корита кои се поплавуваат за време на висок водостој на реката Треска. 

Во западните делови на котлината, над с. Извор, се развива ендемичната шумска заедница формирана 

од дивиот костен и црниот габер (as. Aesculo hippocastani - Ostryetum Em), на локалитетот Лопушник - 

во кањонот на Суви Дол, на 900 м.н.в. Тоа е една многу ретка заедница, со реликтно потекло која, во 

фрагментарна состојба, се среќава уште само на неколку локалитети од територијата на Република 

Македонија, и тоа покрај Гарска Река, Црни Дрим и на планината Галичица. 

Од заедниците со црниот габер треба да се споменат уште as. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht, ас. 

Seslerio-Ostryetum carpinifoliae Ht. et H-i}, кои се среќаваат во сливот на реката Студенчица, како и as. 

Colurno-Ostryetum carpinifoliae Ble~i}, која е присутна во сливот на реката Студенчица, Лопушник - Суви 

Дол и на Стража. 

Повисоките делови на котлината, од 900 до 1.200 м.н.в., припаѓаат кон зоната на ладното 

континентално подрачје, каде што доминира климазоналната заедница на горунови шуми (as. Orno-



Quercetum petraea Em). Оваа шумска заедница е особено распространета по падините на планината 

Бистра кои гравитираат кон Кичевската Котлина, во вид на еден појас помеѓу 900, 1.100 м, при што на 

присојните падини се искачува с# до 1.400 м, потоа се среќава на Стража - во сливот на Зајаска Река, 

на Дренска Планина - над с. Јаорец, во сливот на Чалеска Река - над с. Лешница, над с. Кнежино, 

помеѓу с. Извор и Јама и др. Се развива на силикатни терени, врз кисело-кафеави шумски почви. Во 

овој висински појас се среќаваат и церовите шуми (as. Orno-Quercetum cerris macedonicum Em) кои, 

главно, се развиваат на силикатна геолошка подлога, на топли и стрмни експозиции, на длабока 

хумусна почва. Убави составки на оваа шумска заедница се присутни покрај патот Извор, Јама, над с. 

Лавчани. 

Вертикално над ова подрачје се надоврзува подгорското континентално-планинско подрачје во кое, 

како климазонална заедница, се јавува подгорската букова шума (as. Festuco heterophyllae-Fagetum Em, 

odnosno Fagetum submontanum Em). Оваа заедница е главно распространета од кичевската страна на 

планината Бистра, по падините кои гравитираат кон сливовите на реката Треска, Зајаска Река, Бачишка 

Река, Осојска Река, Студенчица и Лопушник, на надморска височина од 1.200 до 1.420 м. Регистрирана 

е на локалитетите Суви Дол, Горен Лопушник, Фрлогоец, с. Г. Добреноец и др. Се развива на силикатна 

и карбонатна геолошка подлога, на средно длабока почва, богата со хумусни материи. 

Горското континентално-планинско подрачје се простира во висинскиот појас од 1.300 до 1.650 м.н.в. и 

тоа е подрачје на климазоналната вегетација на горската букова шума (as. Calamintho grandiflorae-

Fagetum Em, односно Fagetum montanum Em), од која најубави составки се среќаваат на локалитетите 

Арапкула, Суви Дол, Стража, Добра Вода, сливот на Зајаска Река и др. 

По рабовите на Кичевската Котлина, односно по нејзината горна граница, присутни се и помали 

составки од мешана буково-елова шума (as. Abieti-Fagetum macedonicum Em) кои се развиваат по 

осојните експозиции на планината Бистра, помеѓу 1.200, 1.600 м.н.в., главно на силикатна подлога, при 

што во сливот на реката Студенчица се развиваат и врз варовник. Наведената асоцијација е 

регистрирана и на Лопушник, на 1.280 м.н.в. 

Горниот шумски појас на просторот на Кичевската Котлина завршува со предпланинската букова шума 

(as. Fagetum subalpinum scardo-pindicum (Ht.&Treg.) Em) која се среќава главно на Лопушник, во сливот 

на реката Студенчица, како и на подрачјето на с. Тајмиште. Таа ги зазема стрмните осојни експозиции 

помеѓу 1.650, 1.800 м.н.в., на варовничка или на силикатна геолошка подлога при што, честопати, во 

составките на оваа шумска заедница, матичниот супстрат избива на самата површина. 

Од посебно значење за шумската вегетација, како климазонален вегетациски тип на нашиве простори, 

претставуваат рефугијалните шумски заедници кои се карактеризираат со специфичен флористички 

состав и со специфични еколошки карактеристики. Овие фитоценози се одликуваат со присуството на 

голем број реликтни видови и претставуваат остатоци од еволутивно стари шумски заедници кои во 

минатото имале пошироко распространување.      

Според Ем и соработниците (1985), по рабните делови на Кичевската Котлина се присутни два 

рефугијални реони - Јама и Стража. Превојот Јама, преку кој води патот од Кичево кон Дебар, главно 

преку варовнички терен, се одликува со најразлични шумски заедници од мешан состав, како што се 

церовите, горуновите и буковите шуми, при што, на одделни места, се чувствува и субмедитеранско 

влијание. Посебно значаен вид за овој реон, како од фитоценолошки така и од флористички аспект, 

претставува дивиот костен (Aesculus hippocastanum) кој се јавува како во термо-мезофилни 

фитоценози со црниот габер, така и во буковите фитоценози.  

Рефугијалниот реон Стража, кој лежи во пазувите на планината Бистра, каде што се наоѓа превојот 

помеѓу Кичевската и Полошката Котлина, од 1.050 до 1.150 м.н.в., го населуваат три шумски заедници - 

букова, горунова и црногаберова - коишто имаат реликтно потекло.  

Шумите зафаќаат голем дел од просторот на Кичевската Котлина и се простираат на големи површини. 

Тие претставуваат климазонални растителни заедници кои имаат големо значење во формирањето на 

растителниот покривач и имаат големо влијание врз климатските прилики на овој простор, врз 

хидрологијата, продукцијата на органски материи, продукцијата на кислород, односно врз здравата 

животна средина. 

Односот на човекот/граѓанинот кон шумата честопати го одразува степенот на цивилизираност на едно 

општество. Поради тоа, односот и рационалното воздржано искористување и стопанисување со 

богатиот шумски фонд со кој располага Кичевската Котлина, претставува првостепена задача. 

Неговото зачувување и обновување ќе придонесе Кичево и неговата поширока околина да го задржат 

атрибутот на дел од територијата на Република Македонија што се карактеризира со извонредни 



еколошки перформанси, односно со својата чиста и здрава животна средина, и да претставуваат 

привлечно место за живеење. 

         

6. Ливадски и пасишни заедници 

  

Од тревните растителни заедници на просторот на Кичевската Котлина се среќаваат ливади, ридски 

пасишта, како и планински и високопланински пасишта, кои се од особено значење за развитокот на 

едно интензивно и модерно сточарство. Како придружни елементи, како на урбаниот така и на 

руралниот начин на живеење, присутни се и бројни рудерални и коровни фитоценози, фитоценози кои 

се развиваат по рабовите на шумите, и др. 

Ливадите се присутни, на помали или поголеми површини, во атарите речиси на сите селски населби 

во Котлината и нивното одржување по пат на косење е во директна зависност од интензитетот на 

сточарењето во одделните селски населби, но и од работоспособниот потенцијал, особено во 

пасивните селски населби од кои некои постепено изумираат. Од позначајните ливадски фитоценози 

кои се развиваат на овој простор ќе ги споменеме as. Cynosureto-Caricetum hirtae Micev., која се развива 

на повлажни места, како и as. Trifolietum nigrescentis-subterranei Micev., која претставува посув ливадски 

тип. 

Ридските пасишта претставуваат секундарни вегетациски формации кои настанале со постепена, 

долготрајна експлоатација и деградација на разни типови шумски заедници, пред с# на различни 

дабови фитоценози. Тие, во синтаксономски однос, припаѓаат кон кл. Festuco-Brometea Br. Bl., односно 

редот Astrgalo-Potentilletalia Micev. На просторот на Кичевската Котлина заедниците кои се развиваат 

на ридските пасишта, вегетациски не се детално проучувани, но, во зависност од геолошката подлога 

на која се развиваат, би можеле глобално да се издвојат во два сојуза, и тоа: во сојузот Armerio-

Potentillion Micev. се опфатени заедниците кои се развиваат на силикатна геолошка подлога, така што 

тие се среќаваат во подножјето на пл. Бистра - над с. Кнежино, Раштани, Осој и др. Заедниците кои се 

развиваат на карбонатна геолошка подлога, му припаѓаат на сојузот Saturejo-Thymion Micev. и истите 

се среќаваат на пл. Баба Сач, Илиница, и др. 

Над горната граница на шумскиот појас, над 1.700 (1.800) по повисоките планини (Бистра, Стогово, 

Добра Вода, Баба Сач), на големи површини се простираат планинските пасишта. Со оглед на 

разновидната геолошка подлога и на другите еколошки фактори кои имаат свое влијание во овој 

највисок дел на котлината, на овој простор се развиваат бројни растителни заедници кои главно 

припаѓаат кон класите Elyno-Seslerietea Br.Bl. и Caricetea curvulae Br. Bl. Од позначајните фитоценози ќе 

ги споменеме as. Festucetum paniculatae Horv., (Бистра, Добра Вода), as. Seslerietum korabensis Micev. 

(Бистра), as. Carico-Helianthememum balcanici Horv. (Бистра, Стогово), as. Poeto-Festucetum nigrescentis 

Micev. (Бистра), и др. Тоа се особено важни планински и високопланински пасишни заедници чие 

познавање е од посебно значење при планирањето на едно интензивно сточарење што е со мошне 

долга традиција на овие простори.  

        

7. Флора 

  

Флористичката вредност на одреден простор се определува преку вкупниот број на растителни видови, 

како и на пониски таксони (подвидови, вариетети и форми), бројот на реликтните и ендемичните 

видови, присуството на претставници од различни флорни елементи, различните животни форми, 

нивните фитогеографски карактеристики и др. Сите овие елементи даваат слика за флората на 

одредена област и овозможуваат да се проникне во нејзината флорогенеза. За жал, засега не се 

располага со комплетни флористички податоци за сите делови на Кичевската Котлина, иако постојат 

одделни флористички прилози кои се однесуваат за одделните делови на котлината, како што се за 

Буковиќ, Јама, Бистра, Добра Вода (Сошка, 1929, 1939; Мицевски, 1994; Матевски, 1995).  

Во оваа пригода ќе се задржиме на некои од најзначајните растителни видови кои се развиваат во 

Кичевската Котлина, чие присуство на овој простор има посебно фитогеографско значење и кои се 

посебно потенцирани во ботаничката литература. Во прв ред, тука спаѓаат двата реликтни вида, 

Ramonda nathaliae и Ramonda serbica, кои се претставници на тропскта фамилија Gesneriaceae.  

Ramonda nathaliae се развива на планината Добра Вода, така што овој вид, во своето 

распространување, е врзан за оние делови од територијата на Република Македонија кои припаѓаат 

кон Јадранскиот слив, додека Ramonda serbica се среќава на планината Буковиќ и во горниот тек на 



реката Треска, помеѓу с. Другово и с. Кленоец. Овие два вида, во своето распространување, заемно се 

исклучуваат, така што на планините Буковиќ и Добра Вода доаѓа до доближување на нивните ареали. 

Вакво доближување на ареалите во литературата е регистрирано само уште на еден локалитет кој се 

наоѓа во СР Југославија, во околината на Ниш.  

Друг значаен вид за овој простор е дивиот костен (Aesculus hippocastanum) кој претставува балкански 

ендем со реликтно терциерно потекло и истиот формира убави популации во клисурестиот дел на Суви 

Дол, над с. Извор. Тоа е вид со многу ограничено распространување на територијата на Република 

Македонија, кој се среќава уште само покрај Гарска Река, Црни Дрим и на планината Галичица.  

Во горниот тек на реката Треска, на потегот од с. Другово, с. Србјани, с. Челопеци, во составот на 

крајречната растителност, забележливо е учеството на видот Myricaria germanica, мошне редок вид во 

дендрофлората на Република Македонија, кој образува убави популации и во долниот тек на реката 

Радика, под манастирот „Св. Јован Бигорски”.  

Од дендрофлорните елементи особено е значајно присуството на дивата леска (Corylus colurna) 

којашто учествува како многу значаен елемент во составот на една посебна растителна заедница која 

се развива на Стража и Јама, Суви Дол. На планината Баба Сач, над с. Цер, се наоѓаат пак најубавите 

популации од питомата фоја (Juniperus foetidissima), на територијата на Република Македонија. 

Во Кичевската Котлина се наоѓаат и македонските ендеми - Dianthus jugoslavicus, чиј лоцус classicus се 

наоѓа помеѓу с. Извор и с. Малкоец, а истиот е регистриран и на планината Добра Вода, Dianthus 

prilepensis кој е регистриран во околината на селото Светораче, на планините Добра Вода и Белези, 

како и Thymus jankae var. ilinicae, чии locus classicus се наоѓа на планината Илиница.  

Од претставниците на медитеранско-субмедитеранскиот флорен елемент, карактеристичен е видот 

Thymus rohlenae кој е најден во околината на с. Извор, и истиот има многу ограничено 

распространување на територијата на Република Македонија, само на планината Галичица и по 

течението на Црни Дрим. 

Во одделните делови на котлината се среќаваат претставници на најразлични флорни елементи, како 

што се европскиот, средноевропскиот, алпскиот, аркто-алпскиот, бореалниот, субмедитеранскиот и др., 

а голем е бројот и на јужнобалканските ендеми. Во продолжение ќе наведеме некои од нив: 

На планината Бистра, особено по нејзините ограноци кои гравитираат кон Кичевската Котлина, помеѓу 

позначајните се следните: Аcantholimon echinus, Acer heldreichii, Achillea fraasii f. corabensi, Alchemilla 

exigua, Arabis bryoides, Asperula doerfleri, Carex rigida subsp. macedonica, Cicerbita pancicii, Colchicum 

pieperianum, Corylus colurna, Crocus scardicus, Dianthus diffusus, Draba scardica, Drypis spinosa, Festuca 

adamovicii subsp. bistrae, Fraxinus exelsior, Geranium cinereum subsp. macedonicum, Juncus alpinus, 

Laburnum alpinum, Lasepitium zernyi, Lilium albanicum, Menyanthes trifoliata, Onobrychis montana subsp. 

scardica, Oxytropis halleri subsp. korabensis, Rumex balcanicus, Sesleria autumnalis, Sesleria korabensis, 

Sesleria wettsetinii, Sideritis scardica, Silene asterias, Solenanthus scardicus, Thymus ciliatopubescens var. 

bistrae, Trollius europaeus, Viola gostivarensis, Viola pyrenaica, и др.  

На планината Стогово: Аchillea corabensis, Aster alpinus, Campanula albanica, Drypis spinosa, Iberis 

sempervirens, Paronychia chionaea, Scutellaria alpina, Sempervivum macedonicum, Senecio proceras, Silene 

schmuckeri, Silene vulgaris subsp. prostrata, Thymus albanus, Thymus albanus var. korabensis, Trifolium 

pilczii, и др. 

На Јама, Бистра: Abies borisii-regis, Aesculus hippocastanum, Asarum europaeum, Hypericum annulatum, 

Lonicera formanekiana, Mulgedium pancicii, Ramonda serbica, Ranunculus platanifolius, Saponaria glutinosa, 

Solenanthus scardicus, Sorbus semipinnata, и др. 

На планината Баба Сач: Аchillea fraasii, Erodium guicciardi, Hypericum hirsutum, Juniperus foetidissima, 

Onosma visiani, Sedum tenuifolium, Tragopogon pterodes, Trifolium phleoides, и др. 

На планината Добра Вода: Acer heldreichii, Agrostis bysanthina, Bromus fibrosus, Calamintha vardarensis, 

Campanula albanica, Crepis columnae, Crocus cancellatus, Dianthus diffusus, Hypericum annulatum, Genista 

subcapitata, Geranim asphodeloides, Geranium sylvaticum, Isolepis setacea, Juncus capitatus, Lamium 

bifidum subsp. balcanicum, Leontodon cichoraceus, Lilium albanicum, Molineria minuta, Quercus 

daleschampii, Ramonda nathaliae, Ranunculus ophioglossifolius, Salix triandra, Senecio subalpinus, 

Sieglingia decumbens, Silene waldsteinii, Spergula pentandra, Trifolium strictum, и др. 

На Буковиќ, Стража: Acer obtusatum, Asarum europaeum, Corylus colurna, Dianthus diffusus, Epilobium 

dodonaei, Erodim absinthoides var. glandulosum, Geranium asphodeloides, Kitaibelia vitifolia, Laburnum 

alpinum, Lathyrus grandiflorus, Ramonda serbica, Stachys serbica, Stachys plumosa, Verbascum abietinum.  

            



 

 8. Фауна 

  

       Во бистрите и со уште незагадени води во горниот тек на реката Треска, Беличка Река, Студенчица 

и др., можат да се сретнат поточната пастрмка (Salmo macedonicus), кленот (Leuciscus cephalus), 

мрената (Barbus barbus macedonicus), и др. видови риби.  

Од влечугите, по должината на реките и на нивното крајбрежје можат да се сретнат белоушката 

(Натриџ натриџ), водната змија (Natrix tesselata), зелениот гуштер (Lacerta viridis), смокот (Coluber 

jugularius caspius), од водоземците - шарениот дождовник (Salamandra salamandrа), повеќе видови жаби 

(Rana dalmatica, Rana ridibunda, Rana esculenta и др.). Во водите на реката Треска сe уште се среќава 

речниот рак (Actacus actacus balcanicus) кој претставува биоиндикатор на се уште незагадените 

акватични екосистеми.  

Од птиците, чии опстанок е непосредно врзан за водените екосистеми, било како гнездилки било пак 

како преселни птици, ќе ги споменеме рибарчето (Alcedo atis), крајбрежната ластовичка (Riparia riparia), 

белата тресиопашка (Motacila alba), полскиот врабец (Passer montanus) и др. 

Шумските екосистеми, особено дабовите, се најбогати со животински организми. Тие се простираат од 

најниските делови на котлината, започнувајќи од 600 м.н.в., па се до горната рамка на котлината, до 

1.800 м. н.в. Од цицачите, како позначајни, ќе ги споменеме кафеавата мечка (Ursus arctus) која се 

среќава на планините Бистра и Стогово, ежот (rErinaceus concolo), обичниот зајак (Lepus europaeus), 

верверицата (Sciurus vulgaris), срната (Capreolus capreolus), обичната кртица (Talpa europaea), волкот 

(Canis lupus), лисицата (Vulpes vulpes), дивата коза (Rupicarpa rupicarpa), ласицата (Mustela nivalis), 

рисот (Lynx lynx balcanicus), дивата свиња (Sus scropha), голем број лилјаци и др. 

Од класата на птиците, присутни се сивата врана (Corvus corone cornix), страчката (Pica pica), 

домашниот врабец (Passer domesticus), косот (Turdus merula), кукавицата (Cuculus canorus), малата 

пиштарка (Apus melba), и др. меѓу нив, посебно треба да се истакнат трајно заштитените видови, како 

што се сивиот сокол (Falco peregrinus), црноноктата ветрушка (Falco tinnunculus), орелот крстач (Aquila 

heliaca), големиот ушест врв (Bubo bubo), утот (Otus scops), белиот штрк (Ciconia ciconia), гугутката 

(Streptopelia decaocto) и др. Од оние птици коишто се обично заштитени за време на ловостојот, се 

среќаваат полската еребица (Perdix perdix), дивиот гулаб (Columba livia), лиската (Fulica atra), јастребот 

кокошар (Accipiter gentilis), јастребот врапчар (Accipiter nisus), сојката (Garulus glandarius), белоклуната 

галица (Pyrhocorax graculus) и др. 

Секако, прекрасниот мозаик од најразновидни животински групи го дополнуваат и бројните 

претставници од без’рбетниците (Invertebrata), како што се инсектите (Lepidoptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Orthoptera, Trichoptera и др.), пајаците, црвите и др. 

Значајно е да се потенцира дека на просторот на Кичевската Котлина, односно по нејзините рабови, 

живеат поголем број трајно заштитени видови. Во тој поглед посебно се значајни претставниците на 

фам. Аccipitridae i Falconidae, коишто, не само кај нас ами и на поширокиот простор на Европа, имаат 

посебен третман во заштитата бидејќи нивниот опстанок е загрозен. Со доследно применување на 

режимот на заштита, ќе се придонесе кон зачувување на популациите на овие мошне значајни 

животински видови, со што истите ќе го зголемат своето распространување, односно ќе го прошират 

својот ареал и во соседните области.       

 

 9. Лов и риболов 

  

Богатството од разновиден ловен дивеч на просторот на Кичевската Котлина дава широки можности за 

развојот на ловниот туризам, особено на планините Бистра, Стогово, Цоцан, Турла, Баба Сач, Илинска 

Планина, Песјак, Добра Вода и Буковиќ. Овие простори се често посетувани од ловци од голем број 

странски земји, особено планината Бистра чиј поголем дел е опфатен во границите на националниот 

парк Маврово. Уредувањето на посебни ловни терени на некои од овие планини се наметнува како 

актуелна потреба. На нив, покрај традиционалниот лов на ситен перјест дивеч, би се ориентирало на 

лов на висок дивеч. Секако, за таа цел е потребно вложување на многу финансиски средства и 

соодветна пропаганда, но, во догледно време, тоа би резултирало со соодветен финансиски, пред с# 

девизен ефект. 

Како што беше претходно истакнато, во с# уште незагадените реки кои минуваат низ Кичевската 



Котлина, пред се во горниот тек на реката Треска, Беличка Река, Студенчица, Бачишка Река, Тајмишка 

Река, и др., с# уште се присутни поточната пастрмка, кленот, мрената, крапот и други видови риби. Тие 

се мошне погодни за спортски риболов, но, притоа, постојано би се водело грижа околу обновувањето 

на рибниот фонд, при што би се контролирало и би се рационализирало издавањето дозволи за 

риболов во текот на сезоната. 

  

10. Еко туризам 

  

Кичевската Котлина, низ која водат многу значајни комуникациски правци, се карактеризира со 

извонредни туристички вредности. Климатските карактеристики на одделните делови на котлината се 

многу погодни за развој на рекреативниот туризам, особено тоа се однесува на планината Бистра, 

односно на нејзините делови кои гравитираат кон Кичевската Котлина (Крушино, Кнежино, Осој, 

Тајмиште, Г. Добреноец и др.), Добра Вода, Стогово и др. 

Иако планината Бистра честопати се дефинира како единствен хомоген туристички простор, сепак, 

нејзиниот јужен дел претставува една посебна јужна туристичка зона на оваа планина која во себе ги 

обединува локалитетите Крушино и Кнежино кои веќе стануваат и се афирмираат како значаен 

туристичко-рекреативен и спортски центар во овој дел од Република Македонија. Кон оваа зона се 

приклучуваат уште два, мошне квалитетни туристички простори - Горен и Долен Лопушник и Дрен 

Планина. Тоа е мошне значаен туристички потенцијал кој, во иднина, би требало да се активира и да ги 

валоризира своите вредности. 

Од аспект на екскурзискиот туризам, посебно би требало да се истакнат манастирот Св. Пречиста, 

изворишниот дел на реката Треска во с. Извор, изворот на реката Студенчица, локалитетите Крушино, 

Кнежински манастир, с. Тајмиште, споменикот на војводата Јордан Пиперката во с. Козица, а, од 

аспект на транзициониот туризам, превоите Стража и Пресека. 

На просторот на Кичевската Котлина, во селските населби кои се наоѓаат над 1.000 м.н.в. - 

Душегубица, Лавчани, Иванчиште, Кнежино, Тајмиште, Бачиште, Папрадиште, Туин, Бериково и др., 

постојат погодни услови за развој на селскиот туризам, со оглед на многу поволните климатски услови 

во текот на летните месеци. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


