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Re~nik na koristeni poimi 
 
Aerosol Suspenzija na cvrsti i te~ni ~esti~ki vo gasen medium. 

Atmosferska voda Do`dovna voda {to dotekuva od pokrivi i mesta kade {to ne
se odvivaat procesite. 

Barawe  Baraweto podneseno od strana na Operatorot za ovaa
dozvola 

BPK Biolo{ka potro{uva~ka na kislorod za 5 dena 

GVE Grani~ni vrednosti na emisija

GI@S Godi{en izve{taj za `ivotna sredina
 

Godi{no Pribli`no vo intervali na 12 meseci Period ili del od
period od 12 posledovatelni meseci 

Grade`en otpad i 
otpad od ru{ewe 

Otpad {to poteknuva od gradewe, renovirawe i ru{ewe: 
glava 17 od nacionalniot katalog na otpadi ili kako {to e 
dogovoreno na drug na~in.  

Grani~ni 
vrednosti na 
emisija 

Masata, izrazena vo smisla na odredeni specifi~ni
parametri, koncentracijata i/ili nivoto na ispu{tawe, koi 
ne smeat da bidat nadminati vo tekot na eden ili pove}e 
vremenski periodi. 

Granica za masen 
protok 

Grani~na vrednost na emisija koja e izrazena kako
maksimalna masa na edna supstacija {to mo`e da bide 
emitirana vo edinica vreme.  

dB(A) Decibeli  
 

Den Sekoj period od 24 ~asa
 

Denski Periodot od 08.00 do 22.00 (site promeni treba da se odrazat
na definicijata za "no}no vreme"). 

Dnevno Za vreme na site denovi od rabotata na instalacijata i vo
slu~aj na emisii, koga emisiite se odvivaat; so najmalku edno 
merewe vo bilo koj eden den. 

Dogovor Pismen dogovor
 

Dokumentacija Sekoj izve{taj, zapis, podatok, slika, predlog, 
interpretacija ili drug dokument vo pismena ili 
elektronska forma koj se bara so ovaa dozvola. 

Dvegodi{no/ 
bienalno 

Edna{ na sekoi dve godini

Ekolo{ka {teta Soglasno definicijata za ekolo{ka {teta vo ~len 5 od
Zakonot za `ivotna sredina  
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Zelen otpad  Otpadno drvo (ne vklu~uvaj}i impregnirano drvo), rastitelni
materijali kako {to e otkos od treva i druga vegetacija. 

I.S.EN Internacionalen standard EN

Incident (i) iten slu~aj;  
(ii) sekoja emisija {to ne e vo soglasnost so uslovite 

od ovaa dozvola;  
(iii) sekoe nadminuvawe na dnevniot kapacitet na 

opremata za rakuvawe so otpad;  
(iv) sekoe nivo, dadeno vo ova dozvola, a e dostignato 

ili nadminato i  
(v) sekoja indikacija deka zagaduvawe na `ivotnata 

sredina se slu~ilo ili mo`e da se slu~i. 
Industriski 
neopasen otpad 

Soglasno definicijata za "industriski neopasen otpad" od

~len 6 od Zakonot za upravuvawe so otpad: Industriski neo-
pasen otpad e otpadot {to se sozdava pri proizvodstvenite 
procesi vo industrijata i ne sodr`i opasni karakteristiki, 
a spored svojstvata, sostavot i koli~estvoto se razlikuva od 
komunalniot otpad; 

Instalacija  Soglasno definicijata za “instalacija” od ~len 5 od Zakonot 
za `ivotna sredina:  
 - vo odnos na integriranite ekolo{ki dozvoli, e nepodvi`na 
tehni~ka edinica kade {to se vr{at edna ili pove}e 
propi{ani aktivnosti i aktivnosti koi se neposredno 
povrzani so niv, a koi bi mo`ele da imaat efekt vrz 
emisiite i vrz zagaduvaweto;  
- vo odnos na spre~uvaweto i kontrolata na havariite so 
u~estvo na opasni supstancii, instalacija e tehni~ka 
edinica vo ramkite na eden sistem vo koj se proizveduvaat, 
upotrebuvaat, skladiraat ili se rakuva so opasni 
supstancii. Taa ja vklu~uva celokupnata oprema, objektite, 
cevkovodite, ma{inite, alatkite, privatnite `elezni~ki 
sporedni koloseci, stanicite za istovar koi ja opslu`uvaat 
instalacijata, skladovite ili sli~nite gradbi, potrebni za 
rabota na instalacijata. 

ISKZ Integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto 

ISO Internacionalna organizacija za standardi 

K Kelvin (edinica merka za temperatura).

Kapacitet/ oprema 
za zadr`uvawe 

Oprema nameneta za zadr`uvawe na eventualno iste~en
materijal, sobirnici. 

kPa Kilo Paskali.
 

Kvartalno Cel ili del od period od tri posledovatelni meseci, 
po~nuvaj}i od prviot den na Januari, April, Juli ili 
Oktomvri.  

Leq Ekvivalentno kontinuirano nivo na zvuk
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Lokacija 
~uvstvitelni na 
bu~ava (L^B) 

Sekoja rezidentna ku}a, hotel ili hostel, bolnici, u~ili{ta, 
verski objekti, ili bilo drugi mesta i objekti za koi e 
potrebno otsustvo na bu~ava so nivoa koi predizvikuvaat 
neprijatnost.  

MDKe Maksimalna dozvolena koncentracija na zagaduva~ki materii
vo gasovite koi se emitiraat.  

Mese~no Minimum 12 pati vo tekot na edna godina, pribli`no vo
mese~ni intervali. 

Nadle`en organ  Telo odgovorno za izdavawe na ISKZ dozvoli 

NDT Najdobri dostapni tehniki
 

Nedelno Za vreme na site nedeli od rabotata na instalacijta i vo
slu~aj na emisii, koga ima emisija; so minimum edno merewe 
vo bilo koja nedela. 

No}no vreme Od 22.00 do 08.00 ~asot
 

Odr`uva ^uvawe vo dobra sostojba, vklu~uvaj}i i redovna inspekcija, 
servisirawe, kalibracija i popravki dokolku se potrebni, so 
cel adekvatno da izvr{uva funkcijata.  

Operator Soglasno definicijata za "Operator" od ~len 5 od Zakonot
za `ivotna sredina: - sekoe pravno ili fizi~ko lice koe 
vr{i profesionalna aktivnost, ili vr{i aktivnosti preku 
instalacijata i/ili ja kontrolira, ili lice na koe mu se 
dovereni ili delegirani ovlastuvawa za donesuvawe 
ekonomski odluki vo odnos na aktivnosta ili tehni~koto 
rabotewe, vklu~uvaj}i go i nositelot na dozvolata ili 
ovlastuvawe za takvata aktivnost, odnosno liceto koe e 
zadol`eno da registrira ili alarmira za aktivnosta. 

Polugodi{no Celiot ili del od periodite od 6 posledovatelni meseci

Postrojka Sekoe mesto ili prostor upotreben za prerabotuvawe ili pak
tretman na otpadot.  

Prag za masen 
protok  

Koli~ina na masen protok, nad koja se primenuva
ograni~uvawe so MDK.  

PREO Procenka na rizikot od ekolo{ka odgovornost  

Prilog Sekoe povikuvawe na Prilog od ovaa dozvola se odnesuva na
prilozi podneseni kako del od ovaa dozvola  

Primerok Dokolku kontekstot na ovaa dozvola ne ka`uva ne{to
sprotivno, primerokot }e vklu~i merewe so elektronski 
instrumenti. 

PSOV Pre~istitelna stanica za otpadni vodi

PU@S Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina 
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PURZ Plan za upravuvawe so rizikot po zatvorawe  

Rabotni ~asovi ^asovi/vreme vo koe instalacijata ima dozvola/e ovlastena
da raboti.  

RIPZM Registar na ispu{tawe i prenos na zagaduva~ki materii.

RK Rastvoren kislorod
 

S^ Suspendirani ~esti~ki
 

Sanitaren/ 
komunalen efluent 

Otpadni vodi od toaletite, mestata za miewe i kantinata vo
instalacijata. 

Slika Sekoe povikuvawe na slika ili broj na slika zna~i slika ili
broj na slika sodr`ani vo baraweto, osven ako ne e na drug 
na~in dogovoreno. 

Soodvetno 
osvetluvawe 
(svetlo) 

20 luksa, mereno na nivo na po~va

Standardna  
Metoda 

Nacionalna, evropska ili internacionalno priznaena
procedura (pr. I.S. EN, ISO, CEN, BS ili ekvivalentno). 

SU@S Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina 

Te{ki metali Te{ki metali se grupa na elementi me|u bakar i bizmut vo
periodniot sistem na elementi - so specifi~na gustina 
pogolema od 4.0 g/cm3. 

Te~en otpad Bilo koj otpad vo te~na forma i {to sodr`i pomalku od 2% 
suva materija.   
 

H1 softverski 
paket 

Softver koj se koristi za vnesuvawe na podatoci, nivno
presmetuvawe i pretstavuvawe na vlijanieto kako i 
informacii za tro{ocite. 

HPK Hemiska potro{uva~ka na kislorod

CEN (CEN) Comité Européen De Normalisation – European Committee for 
Standardisation. 
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Voved 

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata 

 
Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik 
53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16) za rabota na instalacija {to vr{i edna ili pove}e aktivnosti 
navedeni vo Uredbata za opredeluvawe na aktivnostite na  instalaciite za koi se 
izdava integrirana ekolo{ka Dozvola, odnosno Dozvola za usoglasuvawe so 
operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe barawe za usoglasuvawe so 
operativen plan(Slu`ben vesnik na RM br.89/2005), do odobrenoto nivo vo Dozvolata. 
 
 

 
Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola 
 
Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija 
Sopstvenik na dozvolata Broj na dozvola Data na 

izdavawe 
   

 

 
Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa 
instalacija 
Sopstvenik Referenten broj Data na 

izdavawe 
   

   

 
 
Вкупната површината на инсталацијата за лужење е 1.6 км 2. 
Kratok opis na технолошкиот комплекс за лужење на бакарни руди за добивање на 
катоден бакар за потребите на ДПТУ БУЧИМ  ДООЕЛ, Радовиш. 
Во рударската индустрија постојат неколку видови на лужењe: (I) лужењe на куп, (II) 
табанско лужењe и (III) in-situ (на самото место) лужењe. Проектот на ДПТУ Бучим 
претставува лужење на куп. 
Лужењето на бакарни руди во инсталацијата на Бучим се врши на две одлагалишта: (1) 
основно одлагалиште, односно на постоечкото рудничко (коповско) јаловиште, и (2) 
одлагалиште за оксидна руда, кое што претставува новопроектирано за потребите на 
инсталацијата, каде што се одлага оксидна руда. Оваа оксидна руда се ископува од 
наоѓалиштето Вршник како раскривка и според нејзините природни карактеристики 
претставува бакарна руда што не може да се искористи на конвенционален начин, 
односно во постоечката инсталација на ДПТУ Бучим за добивање на бакарен концентрат. 
Технологијата што се применува во инсталацијата за добивање на електролитски 
бакар, предмет на ова барање, се базира врз искористувањето на 0,1-0,2%-ен раствор на 
сулфурна киселина, наречен раствор за лужење, кој се додава на површината на 
одлагалиштата. Преминувајќи низ рудата во одлагалиштето, растворот раствора дел од 
бакарот и истекува од неговиот долен дел. Овој раствор кој е богат со бакар, наречен е 
продуктивен и се транспортира во технолошки комплекс за преработка на растворите, 
каде што понатаму се преработува до добивање на електролитски бакар. 
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Комплексот е проектиран за производство до 2800 t бакар на година. 
Производствениот режим е 365 дена во годината континуиран процес. 
1.2 Технологија 
Технолошкиот процес е поделен на два дела: геотехнолошки и преработувачки, 
функционална поделба диктирана од самата локација. 
Геотехнолошки комплекс 
Во геотехнолошкиот комплекс се врши циркулирање на растворите од долниот дел на 
одлагалиштето до технолошкиот комплекс и обратно. За потребите на оваа фаза од 
технолошкиот процес (лужење на рудите) постојат две одлагалишта, на кои предходно се 
формираат полиња на напрскување – наводнувачки полиња. Лужење се одвива на двете 
одлагалишта – постоечкото одлагалиште за рудничка јаловина и раскривка, и ново 
проектирано одлагалиште на оксидна руда (оксидно одлагалиште). Додавањето на 
растворите за лужење се врши по пат на систем за напрскување-наводнување, така што 
се врши рамномерно додавање на растворите во целата површина на полето. 
Производните раствори кои дренираат - се одлеале низ одлагалиштата, истекуваат во 
мали акумулации за секое одлагалиште посебно (ново проектирани), а од таму 
продолжуваат во преработувачки (производниот) комплекс за понатамошна преработка. 
Преработувачки (производен) комплекс 
Просторот за производниот комплекс зафаќа површина од 6.800 m2. Објектот за 
понатамошна преработка на производните раствори е проектиран со површина од 
3.700 m2, како дел од производниот комплекс. Согласно технолошкиот процес, објектот е 
предвиден како решение од четири целини, меѓусебно функционално поврзани: зграда 
на технолошки комплекс, одделение за реагенси, таложници и пристапни рампи. 
Објектот на преработувачкиот комплекс се простира на земјиште со неправилна 
форма, со максимални димензии 121,50 m на долгата страна и 60,60 m на кратката. Во 
Додаток 3 е дадена поставеноста на терен на локацијата на инсталацијата. 
Објектот е изведен со монтажна челична конструкција на два ката, составена од 
столбови, меѓукатна конструкција, главни кровни носачи, рожници, хоризонтални и 
вертикални спрегови. Зградата на технолошкиот комплекс е на две нивоа (приземје и кат) 
за да одговори на барањата на фазите од технолошкиот процес кои се одвиваат во 
објектот (сорпција, екстракција течно-течно и електролиза). 
Во Додаток 4 е дадена архитектурата на производниот објект, во различни пресеци. 
Инсталацијата со сите предвидени содржини: 1) Основно (постоечко) одлагалиште, 2) 
ново одлагалиште, 3) производен комплекс, 4) Д3 брана,  5) Д5 брана,  6) Д4 брана, 
(Постоечка инфраструктура , 7) Д1 брана,  8) Д2 брана) 
На влезот на технолошкиот комплекс, изграден е главен влез и поставена е чуварска 
служба која го контролира влезот во инсталацијата. На југоисточната страна на 
локацијата има паркинг простор за 21 лесни возила, завршно обработен со асфалт. Во 
посебен дел од локацијата предвиден е посебен простор за привремено складирање 
на отпадот што се создава со работата на постројката. Во најдолниот дел од 
локацијата (влез на локацијата), предвидена е пречистителна станица за комунални 
отпадни води. Останатиот простор околу зградата е обработен со завршен асфалтен 
слој. 
Надвор од овие габарити, на југоисток до влезот на технолошкиот комплекс, кој се 
наоѓа непосредно по концесиската линија, направено е проширување на постоечкиот пат. 
2. Опис на технолошки процес 
Процесот се состои од четири основни фази: (i) лужење, (ii) сорбција, (iii) течна 
екстракција и (iv) електролиза. Од своја страна, фазата сорбција вклучува две 
подфази: збогатување и регенерација, додека течната екстракција - екстракција и 
реекстракција. 
Технологијата за преработка на производните раcтвори што се одвива во 
преработувачкиот комплекс може да се раздели на следните етапи: 
А. Прочистување на производните раствори од механички честички 
Од браната производните раствори влегуваат во таложник со волумен кој обезбедува 
едночасовен престој за таложење на нерастворените честички содржани во него. 
За спречување на ненадејни поплави од таложникот се предвидува сигнализација по 
постигнување на критично ниво, што преку вентили затворачи го прекинува пристапот на 
раствори во него. Во таква ситуација растворите се собираат во хавариските волумени 
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на брани Д3 и Д5, а во случај на прелив растворите од овие брани се собираат во 
хавариска брана Д4. 
Од таложникот растворите преку пумпи се додаваат во Сорпција. 
Б. Сорпција и десорпција 
Сорпциските колони работат во парови. Продуктивниот раствор поминува со ред прво во 
првата (К1), а потоа во втората (К2) колона од парот. Филтратот по сорпциските колони 
влегува во тампон за филтрат, каде се додава сулфурна киселина до постигање 
содржина од 5 g/l, па се пумпа назад на одлагалиштата. Постојано се следи 
концентрацијата на бакар во растворот на излезот од првата колона К1. Кога таа ќе стане 
еднаква на концентрацијата на бакар на влезот во колоната, тоа значи дека целиот 
волумен смола во колоната се збогатил до граничниот капацитет. Во тој момент со 
вентили затворачи се прекинува влезот на раствори во оваа колона, туку тие минуваат 
само низ втората колона К2. При тоа насоката на течењето се менува, и се постига 
перење на колоните и отстранување на можни талози. Во оваа колона смолата уште не е 
збогатена до граничниот капацитет, па сорпцијата продолжува. 
Во колоната К1 започнува десорпција. Овој процес има неколку степени, во кои со ред се 
внесуваат раствори за десорпција и за плакнење. Отпадни раствори од сорпцијата и 
десорпцијата нема. Добиениот раствор од регенерацијата (регенерат) се прифаќа во 
тампон сад, од каде се пумпа до погонот за екстракција. 
По завршување на десорпцијата во колоната К1, таа повторно се вклучува во 
процесот на сорпција, но сега како втора колона, и насоката на течење повторно се 
менува. Сега почнува да се следи концентрацијата на бакар на излезот од К2, која 
станала прва од парот. Кога таа ќе стане еднаква на концентрацијата на бакар на 
влезот во К2, се прекинува со внесување на продуктивен раствор во неа, и растворот 
минува само низ К1, каде смолата уште не е збогатена до граничниот капацитет. 
Сорпцијата продолжува, но насоката на течење се менува. Во К2 започнува 
десорпција. Кога таа ќе заврши, К2 се вклучува во режим на сорпција, повторно како 
втора колона од парот. Овој процес е цикличен и постојано се повторува. 
Должината на работниот слој на смолата во колоните е пресметана така што за време на 
десорпцијата во едната колона - додека сорпцијата се врши само во другата колона - да 
не настане пробив во концентрацијата на бакар на излезот од оваа колона. 
Смолата има поголема селективност кон бакарот, отколку кон железото, затоа се 
сорбират минимални количини железо, и нема блокирање на колоните поради 
железото. Железото што не се сорбира, заедно со другите јони, како арсен, антимон и 
др., се врти во круг без да пречи на сорпцијата. Меѓутоа, кога во растворот ќе се 
постигнат равнотежни концентрации на овие елементи, почнува нивно секундарно 
таложење во одлагалиштето. 
Типот на смолата за јонска размена е Lewatit Monoplus TP 207 XL. Нејзините 
карактеристики се дадени во поглавје IV. 
В. Екстракција и реекстракција 
Acorga M 5640 нерастворлив во вода 
Shellsoll D100 со концентрација 15% ÷ 25%, зависно од концентрацијата на бакар во 
растворот. Односот органска фаза/водна фаза е 1:1. Органската фаза се врти во круг во 
екстракторите и реекстракторите. Збогатениот со бакар регенерат во 
екстракторите, предава бакарни јони на органската фаза и излегува од системот во вид 
на рафинат, осирамашен со бакар. Рафинатот се прибира и се користи за миење на 
смолата по десорбцијата, а потоа се враќа на одлагалиштето. 
Во реекстракторите, органската фаза збогатена со бакар се меша со реекстрагенс – 
осиромашен електролит од електролизата и му ги предава бакарните јони. Добиениот 
реекстракт претставува збогатен електролит, со концентрација на бакар околу 40-48 g/l, и 
се носи на електролиза. Отпадна вода од екстракција и реекстракција нема. 
Екстрагенсот LIX 84-I е 2-хидрокси-5-нонилацетофенон оксим, нерастворлив во вода. 
Тој со различни метални катјони создава комплекси нерстворливи во вода, што се 
опишува со равенката: 2RH(org) + Cu2+ (aq) _ R2Cu(org) + 2H+(aq) 
Екстракцијата на бакар од типични излужувачки раствори зависи од pH вредноста. 
Реекстракцијата се врши со кисели раствори, како типичен осиромашен електролит од 
електролизата на бакар. 
Г. Електролитско таложење 
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Електролизата се врши со густина на струјата од 200-300 А/m2 на катодите, и 
концентрација на сулфурната киселина од 170-190 g/l. Концентрацијата на бакар на 
влезот во системo е околу 40-48 g/l, а на излезот – околу 35 g/l. Осиромашениот 
електролит се користи како реекстрагенс во екстракцијата. 
Концентрацијата на железо во кадите за електролиза не треба да надминува 1,5 g/l. При 
постигнување на оваа концентрација дел од растворот се вади од системот, и се 
дополнува со новоприготвен електролит. Извадениот раствор се нарекува блијд - 
раствор. Тој се додава во тампон-садот за филтрат, се меша со филтратот, и се враќа на 
одлагалиштата. Железото, заедно со другите јони (магнезиум, манган и др.), се врти во 
круг. При постигнување на равнотежни концентрации на овие јони во растворот, почнува 
нивното секундарно таложење на одлагалиштето. Отпадни раствори од електролизата 
нема. Се следи потенцијалот Еh, и се коригира преку содржината на железо. За 
постигање квалитет на катодите се додаваат гауфлок треба синтетички полимер Acorga 
EW 50  и кобалтсулфат. 
Д. Дополнително разделување на фазите 
Процесите на мешање на органската фаза со водни раствори и нивното разделување се 
вршат со внесување на една фаза од друга, заради што е непходна дополнителна етапа 
за доразделување на двете фази. Тоа се врши преку обезбедување на дополнителни 
волумени за престој на двете фази, по што тие се враќаат назад во процесот. 
Е. Прочистување на органската фаза 
Во процесот на екстракција, органската фаза повлекува со себе и нерастворени 
минерални честички кои се акумулираат и му пречат на процесот. Тоа е 
таканаречената „брада“. Прочистувањето од брадата се врши преку обработување на 
одделената органска фаза со бентонит при дополнителното разделување, по што 
добиената смеса се филтрира. Добиената згура е отпад, кој се носи на депонија, додека 
прочистената органска фаза се враќа во процесот. 
Во Додаток 5 е дадена технолошка шема на процесот. 
2.1.1 Преработувачкиот комплекс 
Гореопишаните процеси се вршат во технолошки апарати што го сочинуваат 
преработувачкиот комплекс. Комплексот се наоѓа во зграда, поделена на одделенија, и 
во секое одделение се врши по една од гореопишаните етапи. 
А. Одделение „Прочистување од механички честички“ 
Одделението се наоѓа надвор од зградата и се состои од бетонски базен (таложник) со 
волумен што обезбедува едночасовен престој на производните раствори, бетонски базен 
за филтрат, како и пумпна станица. Производните раствори со помош на пумпи се носат 
во одделението сорпција, а осиромашениот филтрат кон местото за лужење. 
Кон филтратот се додава сулфурна киселина до постигнување на концентрација од 5 g/l. 
Б. Одделение „Сорпција и десорпција“ 
Се состои од 8 сорпциски колони од нерѓосувачки челик со дијаметар 2,55 m и висина 5,5 
m, во кои е сместена јоноразменувачка смола. Колоните работат во парови, како што 
веќе беше опишано. Низ секој пар поминува соодветната количина производен раствор. 
Димензиите на колоните се пресметуваат така што бакарот максимално да се исцрпува и 
неговата концентрација во филтратот по сорпцијата да не биде поголема од 50 mg/l. 
Колоните се сместени во зградата на кота ±0,0. На кота +4,00 m има 
простор за сервисирање на колоните. 
В. Одделение „Екстракција и реекстракција“ 
Процесите во ова одделение се вршат во екстрактори и реекстрактори, уште наречени и 
миксер-таложници, затоа што имаат дел за мешање (миксер) и дел за разделување на 
фазите (таложник), и се изработени од не’рѓосувачки челик. 
Процесот на екстракциjа се врши во три степени, а на реекстракциjата во два степена. 
Затоа има три екстрактори, два реекстрактора, и еден тампон за органската фаза, 
поставени во зградата на кота +4,0 m. Димензиите на екстракторите и реекстракторите се 
пресметуват така што да се обезбеди време на престој неопходно за трансфер на 
бакарните jони од фаза во фаза и за разделување на фазите. 
Г. Одделение „Електролиза” 
Во ова одделение се врши електролитско таложење на бакарот во кади за 
електролиза изработени од полимер-бетон. Во секоја када се редат катоди и аноди, а 
бакарот се таложи врз катодите. Има вкупно 24 кади, сместени на кота +4,0 m. 
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Д. Одделение „Технолошки садови“ 
Во ова одделение се врши дополнително разделување на фазите. Тоа се врши во 
цилиндрични колони за флотација (пловечки колони) со волумен од 20 m3, изработени 
од полиестер. Во одделението се сместени и други (средни) садови од полиестер. 
Е. Одделение „Прочистување на органската фаза“ 
Загадената органска фаза се носи во конусни таложници во кои се врши завршното 
одделување на заробената вода. Во посебна мешалка се приготвува раствор на 
бентонит којсе меша со органската фаза. Потоа добиената смеса се пумпа кон филтер-
преса. Прочистената органска фаза се враќа во процесот. 
К. Реагенсно одделение 
Се состои од пумпи за сулфурна киселина и 4 цистерни за сулфурна киселина, секоја по 
50 m3, изработени од обичен челик. Цистерните и пумпите се сместени во близина на 
зградата. 
2.1.2 Геотехнолошки комплекс 
Во геотехнолошкиот комплекс се врши циркулирање на растворите, од долниот дел на 
одлагалиштето, до технолошкиот комплекс и обратно. За потребите на оваа фаза од 
технолошкиот процес (лужење на рудите) се предвидуваат одлагалишта – основно и за 
оксидна руда), на кои претходно се формираат полиња за напрскување и се гради 
наводнувачка мрежа. Додавањето на растворите за лужење до полињата се врши со 
потисни магистрални цевководи. За акумулацијата на продуктивните раствори се 
предвидуваат две технолошки брани Д3 и Д5. Се предвидува хавариска брана Д4, 
наменета за спречување на течење на загадени води надвор од објектот. 
2.1.3 Основно одлагалиште 
Основното јаловиште со раскривка зафаќа површина од околу 550 декари (0,55 km2). Се 
простира на терен во пад, со приближно 100 м висинска разлика во правец север- југ. За 
обезведување на производство од 2800 t/god бакар при содржина на бакар во растворите 
околу 0,5 g/l е потребен проток 650 m3/h. Димензионирањето на полињата за 
напрскување се заснова врз параметрите зададени во технолошкиот процес, како што се 
густината на напрскување (12 l/m2/h), и максимален предвиден проток на излужените 
раствори (650 m3/h). 
Предвидено е основниот дел од овие раствори (околу 580 m3/h) да се транспортира до 
одлагалиштата со помош на пумпи, монтирани во преработувачкиот комплекс. За 
транспортирање на останатите раствори од околу 70 m3/h, ќе се користи постоечкиот 
систем за управување на површинските води на рудникот „Бучим”, кој се состои од 
пумпна станица ПС1 и пумпна станица ПС2, и цевоводи. Општиот капацитет на овој 
систем е 180 m3/h. Од нив, 70 m3/h ќе се користат за транспортирање на технолошки 
раствори, додека останатиот капацитет од 110 m3/h ќе се користи за оросување на нови 
полиња. 
А. Наводнувачки полиња 
Лужењето се врши со потрошувачка норма (густина на попрскување) околу 9 l/m2/h 
(0,009 m3/m2/h). При прифатен максимален проток на излужените раствори 650 m3/hас, 
површината за попрскување (наводнување) е еднаква на околу 72 000 m2 (72 dka). 
Одлагалиштето се разделува на 3 наводнувачки полиња, секое со средна површина од 
околу 24 dka. 
Основното одлагалиште е насипано врз навалена површина, и заради тоа, 
дебелината на слојот рудна маса под неговата површина е различна во неговиот јужен и 
северен дел. Во јужниот дел, висината на одлагалиштето достигнува до околу 100 m, 
додека во северната, речиси до нула. За избегнување на големи разлики во 
потрошувачката норма за попрскување на тон рудна маса во л.час/т, намалени се 
површините на полињата во неговиот јужен дел, а се зголемени површините на 
полињата во неговиот северен дел. Полињата во неговиот јужен дел се со помала 
површина од оние во неговата средина, додека полињата во северниот дел се со 
поголема. 
Излужувачките раствори се транспортираат до купот по три магистрални цевоводи. 
Два од нив излегуваат од преработувачкиот комплекс за преработка на растворите 
(ТКПР) и се димензионирани за по 290 m3/h, додека третиот е протуркуван од пумпна 
станица 2 (ПС 2), и е димензиониран за 180 m3/h. 
Б. Наводнувачка мрежа на првата етапа 
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Вкупната површина, за оросување на основното одлагалиште на првата етапа е околу 72 
000 m² ( 72 дка). Од оваа површина ќе се формираат три полиња, секое со површина од 
24 000 m². За да биде рамномерно оросувањето и да се обезбеди 
потрошувачка норма (густина на попрскување) околу 9 l/m2/h (0,009 m3/m2/h), ќе 
разделиме вкупниот потребен проток од 650 m3/h во однос на трите полиња – 216,67 
m3/h. 

 Поле 1 – при оросување: Q = 216,67 m3/h (0,060 m3/s) 
Поле 1 ќе се оросува од два цевковода – северен и јужен. 
Северниот цевковод ќе оросува еднострано површина од 10 000 m² – 90,28 m3/h. 
Јужниот цевковод ќе оросува двострано површина од 14 000 m² – 126,39 m3/h. 

 Поле 1 – при закислување од ПС 2: Q = 180,00 m3/h (0,050 m3/s). 
Поле 1 ќе се оросува од два цевковода – северен и јужен. 
Северниот цевковод ќе оросува еднострано површина от 10 000 m² – 75,06 m3/h. 
Јужниот цевковод ќе оросува двострано површина од 14 000 m² – 104,94 m3/h. 

 Полиња 2 или 3 – при закислување: Q = 180,00 m3/h (0,05 m3/s) од ПС 2. 
 Полиња 2 или 3 – при оросување: Q = 216,67 m3/h (0,060 m3/s) 

Обработување на основното одлагалиште 
Наводнувањето на првото поле ќе се изврши со помош на пумпите на ПС1 и ПС2 кои 
можат да обезбедат проток од 180 m3/h. Во текот на наводнувањето, протокот на водите 
од купот кон Преработувачкиот комплекс (ПК) на почеток ќе биде 0 m3/h, а потоа 
постепено ќе се зголемува до 180 m3/h. Кога протокот ќе ја достигне оваа бројка, тоа 
значи дека полето веќе е наводнето. Негативниот дебаланс ќе се пополнува со техничка 
вода или од врнежи. Доколку се покаже дека врнежите се многу силни и продолжуваат и 
понатаму, како и тоа дека обезбедуваат проток кој е поголем од 180 m3/h, позитивниот 
дебаланс ќе се акумулира во хаварискиот волумен на езеро Д3, а оттаму ќе се враќа во 
кружен тек, во случај на појава на негативен дебаланс од испарувања. 
Во текот на закиселување и обработување на првото поле 
Закиселувањето на првото поле ќе се врши со проток 650 m3/h од кои 580 m3/h од 
пумпите на Преработувачкиот комплекс и 70 m3/h од ПС1 и ПС2. Останатата моќност од 
110 m3/h на ПС1 и ПС2 ќе се користи во случај на потреба за хавариско одведување на 
позитивен дебаланс до Хидројаловиштето на рудникот. Бидејќи во текот на првото 
наводнување на купот сме акумулирале во системот раствори за 180 m3/h, растворите 
кои недостигаат ќе се снабдуваат од техничка вода или од дождови. При достигнување 
на неопходниот проток од 650 m3/h, можни се три варијанти: 

 Во отсуство на дебаланс, пумпите на ПК и на ПС1 и ПС2 предаваат на 
одлагалиштето 650 m3/h и истиот проток се испушта во езеро Д3, а оттаму 
назад во преработувачкиот комплекс 

 Во случај на негативен дебаланс од испарувања, тој се надополнува со 
техничка вода 

 Во случај на позитивен дебаланс од дождови, се одржува кружниот тек на 
растворите со проток 650 m3/h. За таа цел, се намалува протокот на пумпите 
ПС1 и ПС2 со големина на позитивниот дебаланс, до постигнување на 
неопходниот проток на влез во Преработувачкиот комплекс од 650 m3/h. 
Доколку дождот е многу силен и продолжува и понатаму, и обезбедува 
позитивен дебаланс кој е поголем од 70 m3/h (колку што се испраќаат на купот 
од ПС1 и ПС2), овој позитивен дебаланс ќе се акумулира во хаварискиот 
волумен на езеро Д4, а оттаму ќе се враќа во кружен тек, во случај на појава на 
негативен дебаланс од испарувања, или со помош на моќностите на ПС1 и ПС2 
од 180 m3/h ќе се испраќаат во хидројаловиштето. 
2.1.3.1 Одлагалиште за оксидна руда 
Согласно технолошкиот процес, проектирано е одлагалиште на оксидна руда. Чистата 
површина на основата врз која е предвидено купиштето е 116,5 дка (0,116 km2), и е со 
природен наклон на теренот по надолжната оска 6 степени од североисток кон југозапад, 
и странични наклони од периферијата кон средината 3-5 степени по напречните профили 
на основата. 
Локацијата предвидена за одлагалиштето за оксидна руда е соодветно 
подготвена за да биде максимално мазна површина. На површината се 
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поставени водонепропустлива геомембрана, дренажен систем и други хидротехнички 
решенија, кои ја спречуваат миграцијата на технолошки раствори надвор од зоната на 
купот. Сите предвидени материјали треба да се отпорни на киселински раствори. 
Одлагалиштето е од од булдожерски тип. Натрупувањето се врши по периферен 
начин, при што местото на одвивање е североисток-југозапад по надолжната оска, и 
напречно југоисток-северозапад. 
Технолошката шема вклучува товарање на бакарната руда со длабински товарачи со 
волумен на кофата 2-2,5 m3, транспортирање со средно транспортно растојание. Ќе се 
почне со работа, така што натрупувањето ќе започне од хоризонт 535, и првото скалило 
ќе биде со максимална висина 20 m, а минимална 0. Во текот на годините ќе се работи 
редоследно на 2 или на 3 хоризонти, при што целта е да се обезбеди натрупување на 
1.000.000 t оксидна руда, во рамките на една година, а истовремено ќе се подготват и 
неопходните површини, и ќе се обезбеди време за максимално ефективно лужење на 
депонираната руда. На тој начин, во текот на 5-6 години, ќе се изградат 6 скалила на 
купиштето, и ќе се депонираат 5.615.000 t оксидна руда која ќе биде излужена според 
проектната технологија. 
Натрупување по години. 
Хидроизолациското езеро e изградено во долниот најнизок дел. Теренот врз кој e 
поставена основата, претходно e исчистен од секакви дрвја, гранки и 
камења, и е  отстранет површинскиот слој почва, и израмнет  и обработен со 
булдожер или друга соодветна техника за ископување на земја, со цел, да се постигне 
максимално мазна површина, врз кој се поставени водонепропустлива мембрана, 
дренажен систем и други хидротехнички решенија, кои ја спречуваат миграцијата на 
технолошки раствори надвор од зоната на купиштето. 
Основните материјали за изработка на геоматеријали се ПВЦ, ХДПЕ и ЛДПЕ, и РРЕ. 
Сите овие материјали се отпорни на киселински раствори, и се користат при бакарните 
операции за лужење. Во проектот ќе се користи ХДПЕ или ЛЛДПЕ мембрана со дебелина 
1,2 – 1,5 mm, која е соодветна за конструкцијата и големината на ваков вид одлагалиште 
(куп). По целиот периметар на основата на иднoто купиште, кој изнесува 1350 m, ќе се 
предвиди дополнителна заштитна ивица која ќе ја зголемува површината на основата со 
ширина од 2,5 m, со спротивен наклон од 2 до 3 проценти по југозападната основа, со 
цел, да се обезбеди поголема сигурност за спречување на миграција на технолошки 
раствори надвор од зоната на купиштето. Така, неопходната површина која треба да се 
подготви и да се изолира со геомембрана, нараснува до 120 дка. По обработувањето на 
оваа површина и постигнувањето на максимална мазност со помош на машините за 
ископување на земја, предвидено е врз неа да се постави и исполни прв слој од 0,20 до 
0,25 m водонепропустлива глина, врз која ќе се постави геомембраната. 
Непосредно над геомембраната, се исипува материјал-фино здробена руда или 
агломерирани (натрупани) глинести рудни материјали, кои не содржат многу фини 
честички, кои ја намалуваат хидрауличната пропустливост, како и многу рабести 
карпести честички кои може да ја скинат геомембраната. Дебелината на дренажниот слој 
изнесува 0,4-0,8 m. 
Наводнувачки полиња 
За обезбедување на производство од 2800 t/god бакар при содржина на бакар во 
растворите околу 1,2 g/l е потребен проток 270 m3/h Напрскувањето на оксидното 
одлагалиште се врши од пумпите на ПС 1 со проток 180 m3/h, и од 
пумпите на преработувачкиот комплекс со проток 90 m3/h – општо 270 m3/h. Овој 
проток овозможува продуктивност на бакар околу 2800 t/god. За таа цел од 
магистралниот цевковод мегу ПС 1 и ПС 2 се гради еден разделник до оксидното 
одлагалиште за 180 m3/h, а од секој магистрален цевковод од преработвачкиот 
комплекс – по еден разделник за 90 m3/h секој. 
Обработување на оксидното одлагалиште 
Во текот на наводнувањето на првите три полиња, кои ќе бидат во 
истовремена обработка 
Наводнувањето на првите три полиња ќе се изврши со проток 270 m3/h, од кои што 
пумпите на ПС1 ќе обезбедат проток од 180 m3/h, додека пумпите на 
преработувачкиот комплекс, останатите 90 m3/h. Во текот на наводнувањето, протокот на 
водите од купот кон Преработувачкиот комплекс (ПК) на почеток ќе биде 0 m3/h, а потоа 
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постепено ќе се зголемува до 270 m3/h. Кога протокот ќе ја достигне оваа бројка, тоа 
значи дека полето веќе е наводнето. Негативниот дебаланс ќе се пополнува со техничка 
вода или од врнежи. Доколку се покаже дека врнежите се многу силни и продолжуваат и 
понатаму, позитивниот дебаланс ќе се акумулира во хаварискиот волумен  на езеро Д5, а 
оттаму ќе се враќа во кружен тек, во случај на појава на негативен дебаланс од 
испарувања. 
Во текот на закиселувањето и обработувањето на првите три полиња 
Закиселувањето и обработувањето на првите три полиња ќе се врши со проток 270 m3/h, 
од кои 90 m3/h од пумпите на Преработувачкиот комплекс и 180 m3/h од ПС1. Во случај 
на закиселување и обработување, можни се три варијанти: 

 Во отсуство на дебаланс, пумпите на ПК и на ПС1 предаваат на куповите 270 
m3/h и истиот проток се испушта во езеро Д5, а оттаму назад во преработувачкиот 
комплекс 

 Во случај на негативен дебаланс од испарувања, тој се дополнува со техничка 
вода 

 Во случај на позитивен дебаланс од дождови, се одржува кружниот тек на 
растворите со проток 270 m3/h. За таа цел, се намалува протокот на пумпите на 
ПС1 со големина на позитивниот дебаланс, до постигнување на неопходниот 
проток на влез во Преработувачкиот комплекс од 270 m3/h. Доколку дождот е 
многу силен и продолжува и понатаму, овој позитивен дебаланс ќе се акумулира во 
хаварискиот волумен на езеро Д5, а оттаму ќе се враќа во кружен тек, во случај на појава 
на негативен дебаланс од испарувања, или со помош на моќностите на ПС1 и ПС2 од 
180 m3/h ќе се испраќаат во хидројаловиштето. 
2.1.3.2 Геотехнолошки комплекс 
Овој комплекс го сочинуваат систем на три мали бранички (Д3, Д4, Д5), поставени на 
теренот, распоредени во основа како рамностран триаголник, на меѓусебно растојание 
од 350 m, поврзани меѓу себе со затворен систем на цевки и канали. Една од браните е 
бетонска, додека две земјено насипни. 
Брана Д3 
Ова езеро е предвидено да ги прима водените количини кои доаѓаат од 
одлагалиштето. Овие количини, подоцна ќе се обработуваат во технолошкиот 
комплекс. Исто така, самото езеро ќе прима околу 3 000 m 3 работен волумен. 
Браната е бетонска од масивно-гравитационен тип. Во рамките на телото на браната се 
изградени преливник, темелен испуст и зафатен објект. Преливникот има капацитет од 
4,5 m3/s што претставува 100 годишна голема вода. Капацитетот на темелниот испуст 
овозможува да преку него се изврши празнење на акумулацијата за време од 12 часа. За 
работата на технолошкиот комплекс изграден е зафатен објект кој има капацитет од 650 
m3/h. 
На возводното лице на браната и на целиот акумулационен простор направено е 
обложување со геомембрана, со дебелина 1,5 mm со отпорност на хемиските 
влијанија на растворот од акумулацијата. 
Во текот на градбата на оваа брана вршена е континуирана контрола на квалитетот на 
вградените материјали. 
Темелењето на блоковите од бетонската брана е извршено со соодветно 
прилагодување на ископот до здрава карпа. Низ блок број 1 е спроведена дренажната 
цевка со дијамтар 200mm. На долниот дел од браната, на преливната површина и на 
слапиштето извршено е премачкување со сулфурно отпорен премаз.За заштита на 
косините над акумулацијата на браната употребена е пластична мрежа и поцинкована 
жичана мрежа, на десниот бок, на вкупна површина од 1230m² . 
Браната е со следниве карактеристики на попречниот профил: 
• Широчината на круната е 1.0 m , бидејќи предвидено е движење по круната 
само на вработени, а не и на возила; 
• Возводната страна на браната е вертикална, а во делот во карпа е закосена со 
наклон од 10% кон акумулацијата; 
• Косината на низводната страна е со наклон од 1 : 0.8 што обезбедува потребна 
стабилност на телото на браната; 
Сите блокови се изведени со дополнително проширување во вид на темелна 
стопа. Со оваа конструктивна мерка се осигурува работна платформа за 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    14 

фиксирање на низводната оплата за изведба на браната. 
• Контактот на браната во попречен правец со карпата е со возводен заб кој е 
вкопан подлабоко. Со оваа конструктивна мерка се обезбедува наклонета 
контактна површина која дава поголема сигурност против лизгање на браната. 
Брана Д4 
Хавариското езеро е предвидено да ги прима неопходните количини во случај на 
хаварија во Технолошкиот комплекс. Изградбата на браната е извршена од земјен 
материјал од позајмиште лоцирано во близина на брана D5. Во состав на браната 
изградени се преливник, доводен орган и темелен испуст. Преливникот, има капацитет за 
безбедна евакуација на 100 годишна голема вода. Димензиите на темелниот испуст 
овозможуваат да може преку него да се изврши празнење на акумулацијата за време од 
околу 12 часа. За работата на технолошкиот комплекс е изграден зафатен објект кој е 
поврзан со темелниот испуст. 
За возводното лице на браната и на целиот акумулационен простор, извршено е 
обложување со геомембрана, со дебелина 1,5 mm со отпорност на хемиските 
влијанија на растворот од акумулацијата. За заштита на насипот на круната на 
браната изведен е тампонски слој од чакал со дебелина од 0,25m. 
На круната на браната, околу преливникот и делумно околу езерото изведена е 
заштитна ограда во висина од 1m. На возводната косина на браната наместо 
дренажен слој од чакалест материјал под геомембраната, изведена е филтерска 
заштита од двослоен геотекстил. 
Насипната брана D4 е изведена од хомоген земјен материјал (песоклива глина) со 
позајмиште на локација во близина на браната D5. Браната е изведена со симетрични 
косини од 1:2. Круна на браната е изведена со ширина од 5 m. Фундирањето на браната 
во средишниот дел на профилот е извршено на постојниот карпаст материјал. 
Вкупната висина на браната изнесува околу 12 m. Со соодветен број попречни 
пресеци е пресметана вградената кубатурата на насипот за телото на браната и таа 
изнесува 18660 m3. Од возводната страна браната е обложена со геомембрана со 
дебелина 1,5 mm и двослоен геотекстил (2х300g/m2). 
Со изградба на браната D4 се создава акумулационен простор од најмалку 16000 m3. 
Целиот акумулационен простор е заштитен од водопропусност со поставување на 
геомембрана. За евакуација на големите води усвоен е бочен преливник,лоциран на 
десната страна од профилот на браната. Преливната ивица е поставена на котата на 
нормалното ниво (478,00 м.н.в.). Меродавната вода за димензионирање на преливниот 
објект е 100 годишна голема вода во износ од 4,5 m3/s. 
За преливна висина е дефинирана вредност од 0,56 m. Бочниот преливник се состои од 
собирен канал со должина 5 m и пад на дното на каналот од 5%, преоден дел со должина 
од 25 m и пад на дното од 5‰, дводелен брзоток со правоаголно корито од кој првиот 
дел е со должина 31,7 m и пад на дното од 15,17%, а вториот дел е со должина од 
14,97m и пад на дното 38,2%, слапиште со должина 8,5 m. Бочно од слапиштето 
смирената вода преку преливен праг со висина 1,5 m истекува во речното корито. 
За потребите на технолошкиот комплекс од акумулационото езеро D4 изграден е 
зафат и довод димензионирани на меродавна водна количина од 200 m3/h( 0,075 m3/s). 
Доводниот цевковод е потисен со вкупна должина од околу 250 m и дијаметар од 250mm. 
Брана Д5 
Оксидното езеро се наоѓа над Технолошкиот комплекс и под оксидното одлагалиште. 
Функцијата на оксидното езеро ќе биде да ги собира количините кои истекуваат од 
попрскувањето на оксидното одлагалиште. 
На горниот дел на акумулацијата D5 изградена е предбрана од истиот насипен 
материјал со висина 5,5m, како граница помеѓу одлагалиштето за рудната јаловина и 
акумулациониот простор. Во дното на оваа предбрана инсталирани се три цевки 
Ø280mm со вкупна должина од 36m. Изградбата на браната е извршена од земјен 
материјал од самата локација на преградниот профил. 
Во состав на браната изградени се преливник, доводен орган и темелен испуст. 
Преливникот, има капацитет за безбедна евакуација на 100 годишна голема вода. 
Димензиите на темелниот испуст овозможуваат да може преку него да се изврши 
празнење на акумулацијата за време од околу 12 часа. За работата на технолошкиот 
комплекс е изграден зафатен објект кој е поврзан со темелниот испуст. 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    15 

За возводното лице на браната и на целиот акумулационен простор, извршено е 
обложување со геомембрана, со дебелина 1,5 mm со отпорност на хемиските 
влијанија на растворот од акумулацијата. Во акумулациониот простор изграден е 
дополнителен зафатен објект за празнење на акумулацијата на пониско ниво. 
Насипната брана D5 е изведена од хомоген земјен материјал (песоклива глина) со 
позајмиште на самата локација на браната. Браната е изведена со симетрични косини од 
1:2. Круна на браната е изведена со ширина од 5 m. Фундирањето на браната во 
средишниот дел на профилот е извршено на постојниот песковито глинест материјал. 
Вкупната висина на браната изнесува околу 10,5 m. Со соодветен број попречни 
пресеци е пресметана вградената кубатурата на насипот за телото на браната и таа 
изнесува 18439 m3. Од возводната страна браната е обложена со геомембрана со 
дебелина 1,5 mm и двослоен геотекстил (2х300g/m2). 
Со изградба на браната D5 се создава акумулационен простор од најмалку 7500 m3. 
Треба да се напомене дека овој простор практично ќе биде поголем за сметка на 
ослободениот волумен од ископот на потребниот материјал за телото на браната. 
А. Просторија Електролиза - проектна температура 10 о С 
За проветрување на оваа просторија се предвидени, следните вентилациски системи: 
ОИ-1 отсисна локална вентилација на секоја када со влажна пречистелна 
постројка со капацитет од 7200 m3/h 
П-1 систем за вентилација 
С-1 отсисна вентилација на целата простирија 
ОИ-1 локалната вентилација се состои од воздуховодна мрежа изработена од 
нерѓосувачки лим, влажна пречистелна постројка, вентилатор и исфрлачки 
воздуховод. Каналската мрежа се состои од две гранки на која се поставени 12 
разводници за секоја када посебно. 
Во зависност од висината на поставеноста на дефлекторот од капата (0,1 - 0,15 m), од 
слободната водена површина (ЕЛЕКТРОЛИТОТ) потребниот капацитет на 
отсисување ќе се движи од 300 – 360 m3 /h. ( се мисли за секоја када посебно). 
П-1 Систем за вентилација под притисок се наоѓа под плочата на к.+4.00 во просторија 
технолошки простор. Предвидено е да се врши додавање на воздух за просторија 
Електролиза под решеткастиот под. 
С-1 Отсисна вентилација да работи како: 
- како резрвна вентилација (кога локалната вентилација е запрена) 
- дополнителна вентилација (кога некоја од кадите е со отворена капа) 
- дополнителна вентилација во летен режим преку отворени прозори, врати. 
Усвоено е да оваа инсталација има капацитет од две измени на час. Таа се состои од два 
кровни вентилатори изработени од тврд ПВЦ. Електромоторот на овие 
вентилатори е капсулен - надвор од воздушниот поток. Исфрлувањето на воздухот се 
врши по специјални т.н. жлебови во телото на вентилаторот во правец надолу, така што 
да не се допушта навлегување на дожд и снег во просторијата. 
Б. Просторија Екстракција- проектна температура 10о С 
Просторијата за екстракција се наоѓа на к.+4.00. Согласно технолошкиот проект во 
просторијата се поставени две редици по 3 кади, вкупно 6 кади. Над кадите се 
поставени повеќе коморни сводни капи. 
Во просторот помеѓу капата и водената површина се одделуваат Испарливи органски 
соединенија. Нивната количина е занемарливо мала и не се пресметува. 
За проветрување на оваа просторија се предвидени, следните вентилациони системи: 
С-2 локална вентилација на секоја када 
П-2 систем за вентилација 
С-7 отсисна вентилација 
С-2 локалната вентилација се состои од каналска мрежа изработена од ПВЦ Цевки (две 
гранки) кои завршуваат над кровот со вентилациони капи, вентилатори со електромотори 
во С изведба, против пожарни клапни (експлозивни сигурносни 
клапни), како и регулирачки вентили(клапни) за секоја када засебно. Над секоја када е 
поставена повеќекоморна сводна капа, која е поврзана со гранките преку 
флексибилен воздуховод. Во зависност од висината на поставеноста на дефлекторот од 
капата од водената површина потребниот капацитет на отсисување ќе се движи од 980 – 
1200 m3 /h. ( се мисли за секоја када посебно) 
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П -2 Систем за вентилација се наоѓа под плочата на к.+4.00 во просторија технолошки 
простор. Се состои од регулациона жалузина, пленум, надворешна решетка, кружен 
воздуховод изработен од поцинкуван лим и вентилициски решетки со регулирачки 
секции. 
С-7 Отсисна вентилација 
Усвоено е да оваа инсталација има капацитет од две измени на час. Таа се состои од два 
кровни вентилатори изработени од тврд ПВЦ. Електромоторот на овие 
вентилатори е капсулен - надвор од воздушниот поток. Исфрлувањето на воздухот се 
врши по специјални т.н. жлебови во телото на вентилаторот во правец надолу, така што 
да не се допушта навлегување на дожд и снег во просторијата. 
В. Пумпна просторија - проектна температура 5о С 
Во пумпната просторија нема постојани работни места, нема одделување на штетни 
материи и нема потреба од одржување на климата од технолошки причини. Од 
електормоторите на пумпите се одделува голема количина на топлина. За зимскиот 
период овие одделувања на топлина се благопријатни. За оваа просторија се 
предвидени системи за вентилација С3 и С3а. 
Два вентилатори со вкупен проток Q= 3400 m3/h . Усвоени се два пластични 
вентилатори на германската фирма Hurner Funken tip HF A 250 – 60о со проток на 
воздух Q= 2000 m3 /h и притисок Н = 230 Pa, со моќност 0.25 kW, тежина 18 kg, Напон 
220V или 380V. 
Пумпната просторија може да се проветрува и преку отворени врати. 
Г. Просторија Сорпција - проектна температура 5о С 
Во просторијата Сорпција нема постојани работни места, нема одделување на штетни 
материи и нема потреба од одржување на климата од технолошки причини 
Во просторија лабораторија е предвиден Дигестор - лабораториски камин, 
со вграден отсисен вентилатор. Затоа е предвидена отсисна вентилација која ќе биде 
изнесена над кров со вентилациона капа. 
2.1.4.2 Грејни и клима инсталации 
За двете лаборатории, управата и управникот, предвидуваме сплит климатизери со 
директно испарување за висока ѕидна монтажа – разделен тип. Климатизерите се 
инвертери, со цел, издржување на грејни и разладни оптоварувања на просториите во 
текот на летото и зимата. Тоалетите ќе се затоплуваат со електрични конвексни грејни 
тела за ѕидна монтажа во изведба за против влага. Нивното проветрување е природно, 
преку отворен прозорец на фасадата на влезот. 
2.1.4.3 Водовод и канализација 
Објектот-зградата на технолошкиот комплекс се снабдува со вода од постоечка 
водоводна мрежа во рудникот. Објектот има потреба од санитарна, противпожарна и 
технолошка вода. 
Надворешната фекална канализација ја собира сета отпадна фекална вода од 
објектот и ја носи во локална пречистителна станица поставена пред влезот во 
локацијата. 
Атмосферската вода од објектот-кровот, како и атмосферската канализација од 
површините околу објектот се собира во цевки или канавки и се испушта преку 
таложник низводно од Д4. 
Атмосферски води од одделение за реагенси 
На крајот на одделението за реагенси изведено е каналче-канавка, за да го прифати 
евентуалното истекување на киселина од резервоарите на камионите. Во канавката ќе се 
собираат киселините и атмосферските води во собирна шахта на дното на реагенсното 
одделение со димензии 30/30 cm. Во случај да дојде до оштетување на резервоарите и 
испуштање на киселина се предвидува пред изливањето во најблискиот дол да се 
изврши неутрализација на киселините и дури после тоа да се одведат низ цевка Ø200 
mm во езерото Д4. Поради таа причина се предвидува шахта со спирален затворач за 
заштита од излевање на неутрализираните киселини во околната средина. 
2.1.5 Хидротехнички решенија 
2.1.5.1 Преработувачки комплекс 
Цевковод ПЛ-1 
Цевководот започнува од брана Д-1 во Бучимски Дол и по гравитациски пат водите кои 
дренираат одкоповското одлагалиште ги одведува во браната Д-2 во Јасенов Дол. 
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Цевковод ПЛ-2 
Овој цевковод започнува од брана Д-2 во Јасенов Дол поминува покрај брана Д-3 и 
транспортира технолошки раствори до таложниците позади објектот, а има можност со 
истиот цевковод да се празнат таложниците и преку ПС-1 растворите да се испумпат на 
оксидното одлагалиште. 
Цевковод ПЛ-3 
Започнува од ПС- 1 оди покрај оксидното одлагалиште и асфалтниот пат до ПС-2 и 
транспортира технолошки раствори. 
Цевковод ПЛ7 
Цевоводот ќе обезбедува снабдување со технолошка вода на целиот објект на 
Технолошкиот комплекс за преработка на растворите. За таа цел, се води траса од 
постоечките резервоари за технолошка вода на подрачјето Бучим до зградата на 
комплексот. Резервоарите се наоѓаат на кота 685,00. Цевководот започнува од излезот 
од резервоарите а завршува во зградата на технолошкиот комплекс, каде влегува од 
јужната од страна на зградата на кота 482,70. 
Цевковод ПЛ-6 
Целта на овие цевоводи е преку нив да се врши попрскување (наводнување) на 
површината со воден раствор на сулфурна киселина. За попрскување на основната 
површина постојат два цевовода со дијаметар Ø315 кои ја доведуваат потребната водна 
количина од 650 m3/h (180 l/s). Овие се два паралелни цевоводи под притисок со 
дијаметар Ø 315, кои ја доведуваат неопходната водна количина од 650 m3/h. 
Х-7 
Цевоводот за хаварии има за цел преку пумпа да црпи вода од езерото за хаварии Д4 
и да ги транспортира водите кон технолошкиот комплекс за преработка на растворите. 
Од таму пак се овозможува уште едно испумпување на растворите со помош на 
пумпите кои се поставени таму, до оксидната или до основната површина за квасење на 
рудникот. 

 

Komunikacija 

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na dr`avnata uprava nadle`en za 

rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot 

organ) vo vrska so ovaa dozvola,  ve molime navedete go Brojot na dozvolata.  

Za bilo kakakva komunikacija, kontaktirajte go Nadle`niot organ na adresata Bul 

,,Goce Del~ev,, br.18, zgrada na MTV 10 sprat, 1000 Skopje, Republika Makedonija. 

 

Doverlivost 

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. 

Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo javnite registri, soglasno potrebite na 

Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od 

obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot 

organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i 

ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, 

Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini 

poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od 

niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna 

sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja 

Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za 

doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka 

dozvola vo poseben plik. 
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Promeni vo dozvolata 

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so Zakonot za `ivotna sredina.  

Predavawe na dozvolata pri prestanok na rabota na 
instalacijata 

Pri  delumen ili celosen prestanok so rabota na instalacijata, Operatorot go 

izvestuva organot. So cel baraweto da bide uspe{no, operatorot mora da mu poka`e 

na Nadle`niot organ, soglasno ~len 120 st. 3 od Zakonot za `ivotna sredina, deka ne 

postoi rizik od zagaduvawe i deka ne se potrebni ponatamo{ni ~ekori za vra}awe na 

mestoto vo zadovolitelna sostojba.  

Prenos na dozvolata  

Pred da bide izvr{en celosen ili delumen prenos na dozvolata na drugo lice, treba 

da se izgotvi zaedni~ko barawe za prenos na dozvolata od strana na postoe~kiot i 

predlo`eniot sopstvenik, soglasno ~len 118 od Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku 

dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto 

so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za 

upravuvawe so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost. 

Pregled na barani i dostaveni dokumenti 
 
Predmet Datum Komentar 
Barawe Br. Dobieno   
Barawe za dobivawe na A 
-  Интегрирана еколошка 
dozvola  Br.11-12603/1 
 

31.12.2013 Dostaveno e barawe za 
dobivawe na A – Интегрирана 
еколошка dozvola ДПТУ 
Bu~im ДОО Radovi{, 
postrojka za lu`ewe na 
bakarni rudi i dobivawe na 
katoden bakar. 

Објава на Барањето за А-ИЕД  
бр.11-4837/3 

28.09.2017 Објавено е барањето за А -
ИЕД од Bu~im ДОО Radovi{, 
postrojka za lu`ewe na 
bakarni rudi i dobivawe na 
katoden bakar. 

Доставено е примерок на 
Барањето за А-ИЕД  бр.11-
4837/2  до општина Радовиш 

27.09.2017 Доставено е примерок на 
барањето за А -ИЕД од Bu~im 
ДОО Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.  
до општина Радовиш 

Доставено е примерок на 
Барањето за А-ИЕД  бр.11-
4837/2  до Државен инспекторат 
за животна средина. 

27.09.2017 Доставено е примерок на 
барањето за А -ИЕД од Bu~im 
ДОO Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.   
до Државен инспекторат за животна 
средина 

Доставено е примерок на 
Барањето за А-ИЕД  бр.11-

27.09.2017 Доставено е примерок на 
барањето за А -ИЕД од Bu~im 
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4837/1  до Министерство за 
економија 

ДООRadovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.   
до Министерство за економија 

Доставено е примерок на 
Барањето за А-ИЕД  бр.11-
4837/1  до Министерство за 
здравство 

27.09.2017 Доставено е примерок на 
барањето за А -ИЕД од Bu~im 
ДОО Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.   
до Министерство за здравство 

Добиен е одговор бр.11-5422/1 
од страна на Министерството за 
здравство  во врска со барањето 
за А-ИЕД  

08.11.2017 Добиен е одговор од страна на 
Министерството за здравство  во 
врска со барањето за А-ИЕД од од 
Bu~im ДОО Radovi{, 
postrojka za lu`ewe na 
bakarni rudi i dobivawe na 
katoden bakar.    

Записник бр. 11-сл, од 
извршениот увид во 
инсталацијата 

15.11.2017  Напишан е Записник од страна на 
МЖСПП од извршениот увид во 
инсталацијата Bu~im ДОО 
Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.    

Записник ИП1 Број 22-129, од 
извршениот увид во 
инсталацијата 

15.11.2017 Напишан е Записник од страна на 
ДИЖС од извршениот увид во 
инсталацијата Bu~im ДОО 
Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar 

Доставување на дополнителни 
податоци за дополнување на 
барањето бр.11-4837/4 

22.11.2017 Доставени се  дополнителни 
податоци за дополнување на 
барањето за А-ИЕД од Bu~im 
ДОО Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.    

Текст за објава на Нацрт  А-ИЕД 
бр. 11-2878/1 

03.05.2018 Објава на Нацрт А-ИЕД за Bu~im 
ДОО Radovi{, postrojka za 
lu`ewe na bakarni rudi i 
dobivawe na katoden bakar.    
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Dozvola 
Zakon za `ivotna sredina 

Дозвола 

Број  на дозвола:  

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo 

soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Sl. vesnik Br. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 

192/15 и 39/16), go ovlastuva  

{Ime na kompanijata}:     DPTU  BU^IM DOO - Radovi{,  Postrojka za lu`ewe na 

bakarni rudi i dobivawe na katoden bakar  

so registrirano sedi{te  
Adresa:                                                 ul. Sveti Spaso Radovi{ki bb 
Po{tenski broj Grad:                        2420 Radovi{ 
Dr`ava:                                                Republika  Makedonija 

Broj na registracija na kompanijata 5934095 

 

da rakovodi so Instalacijata  

 

Celo ime na instalacijata:           DPTU  BU^IM  DOO – Radovi{,  Postrojka za 

lu`ewe na bakarni rudi i dobivawe na katoden bakar  
   

Adresa:                                               ul. Sveti Spaso Radovi{ki bb 
Po{tenski broj Grad :                     2420 Radovi{ 

Dr`ava:                                              Republika  Makedonija 
 

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea. 
 

                             

 

                                                                                          M I N I S T E R 

                                                                  Sadulla   Duraki 

                                                                                          Datum 
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Uslovi 

1 Instalacija za koja se izdava dozvolata 

1.1.1 Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili 

povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1. 

 

 

 

1.1.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 1.1.1 (a) osnovni aktivnosti 
Aktivnost od Aneks 1 od 
Uredbata za opredeluvawe 
na instalaciite za koi se 
izdava integrirana 
ekolo{ka dozvola so 
vremenski raspored za 
podnesuvawe operativni 
planovi 

Opis na navedenata 
aktivnost 

Granici na 
navedenata 
aktivnost  

2.Производство и преработка на 
метали 
2.5 а). Инсталации за производство 
на обоени  метали од руда, 
концентрати или секундарни 
суровини со металуршки, хемиски 
или со електролитски процеси 
 

Лужење  на бакарни 
руди и добивање на 
катоден бакар 

2800т/ год 
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1.1.3 Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se 

odvivaat samo vo ramkite na lokacijata na 

instalacijata, prika`ana i ozna~ena so A1 i A2 podolu 

vo planot. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1.1.2 

Dokument Mesto vo 

dokumentacija 

Barawe za A Интегрирана еколошка дозвола Dodatok I.2 

Mapa  na ДПТУ Бучим ДОО Радовиш, 
Постројка за лужење  на бакарни руди и 
добивање на катоден бакар  

 

41°28'44,30"N  

22°21'5,70"E 
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1.1.4 Ovaa Dozvola  e samo za potrebite na ISKZ spored 

Zakonot za `ivotnata sredina (Slu`ben Vesnik na RM 

53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12, 93/13, 187/13,  42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) 

i ni{to vo ovaa Dozvola ne go osloboduva Operatorot 

od obvrskite za ispolnuvawe na uslovite i barawata od 

drugi zakoni i podzakonski akti. 
. 

1.1.5 Instalacijata }e raboti, }e se kontrolira i }e se 

odr`uva i emisiite }e bidat takvi kako {to e navedeno 

vo ovaa dozvola. Site programi koi treba da se izvr{at 

spored uslovite na ovaa Dozvola stanuvaat del od 

dozvolata. 
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2 Rabota na instalacijata   

2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola  

2.1.1 Instalacijata za koja se izdava Dozvolata, soglasno 

uslovite vo Dozvolata }e bide upravuvana i 

kontrolirana onaka kako {to e opi{ano vo baraweto za 

dozvola za ISKZ, ili na drug na~in dogovoren so  

Nadle`niot organ vo pismena forma. 

 

 Tabela 2.1.1 : Upravuvawe i kontrola 
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Upravuvawe  i kontrola na 
instalacijata. 

Barawe   Poglavje III, Prilog  III 31.12.2013 

 

2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства 
користени во управувањето со инсталацијата за која се 
издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра 
оперативна состојба. 

2.1.3 Во иnstalacijata за која се издава дозволата }e работи 
персонал кој е soodvetno obu~en и celosno zapoznaen so 

барањата од  дozvola. 

2.1.4 Kopija od ovaa dozvola, kako i onie delovi od baraweto 

на koi se odnesuva  dozvola }e bidat dostapni vo sekoe 

vreme, za celiot personal vklu~en vo izveduvawe na 

rabotata {to e predmet na  barawata od dozvolata. 

2.1.5 Menaxerot na instalacijata ili nominirano, soodvetno 

kvalifikuvano  i iskusno lice, vo uloga na zamenik, }e 

bide prisuten vo instalacijata vo sekoe vreme vo tekot 

na rabotata na instalacijata ili kako {to e poinaku 

nazna~eno od strana na Nadle`niot organ. 

2.1.6 Operatorot }e vospostavi  i  odr`uva sistem za 

upravuvawe so `ivotnata sredina (SU@S). Rok za 

implementacija e 6 ([est)  meseci od denot na 

izdavaweto na ovaa dozvola. Rokot se odnesuva na site 

komponeneti od ovoj sistem. 
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2.1.7 Operatorot }e vospostavi proceduri za da se obezbedi 

prevzemawe na korektivni merki dokolku 

specificiranite barawa od dozvolata ne se ispolneti. 

Vo procedurite }e se definiraat odgovornosta I 

ovlastuvaweto za inicirawe na natamo{na istraga I 

korektivni aktivnosti vo slu~aj na prijaveni 

prekr{uvawa. 

2.1.8 Operatorot }e vospostavi i }e odr`uva proceduri za 

identifkuvawe na potrebite za obuka i za 

obezbeduvawe na soodvetna obuka za celiot personal 

~ija rabota mo`e da ima zna~itelno vlijanie vrz 

`ivotnata sredina. Operatorot e dol`en da ~uva 

zapisi od obukite. 

2.1.9 Operatorot }e vospostavi i odr`uva  programa za 

odr`uvawe na celata instalacija i soodvetnata 

pridru`na oprema koja }e ima ima efekt vrz sostojbata 

na `ivotnata sredina, vrz osnova na instrukciite koi 

se izdadeni od strana na proizvoditelite/ 

dostavuva~ite ili instalatorite na opremata. 

Operatorot jasno }e ja locira odgovornosta za 

planirawe, upravuvawe I izvr{uvawe na site aspekti 

od ovaa programa na soodvetnite  vraboteni lica. 

 

 

2.1.10 Operatorot }e vospostavi  i odr`uva programa za da se 

obezbedi deka postoi soodvetna kontrola na procesot 

vo razni moduli na raboteweto. Programata }e gi 

identifikuva klu~nite indikativni parametri za 

kontrola na funkcioniraweto na procesot, kako i 

metodi za identifikacija za merewe i kontrolirawe na 

ovie parametric. Procesite koi otstapuvaat od 

normalnoto rabotewe }e se dokumentiraat i 

analiziraat za da se identifikuva bilo kakava 

korektivna aktivnost. 

2.1.11 Operatorot }e vospostavi i }e odr`uva proceduri za 

revizija na upravuvaweto so `ivotnata sredina so cel 

da se proveri dali 

 Aktivnostite za upravuvawe so `ivotnata sredina se vo 

soglasnost so programata za upravuvawe so `ivotnata 

sredina I dali tie se implementirani efikasno; 

 Efektivnosta na sistemot za upravuvawe so `ivotnata 

sredina vo ispolnuvawe na politikata za `ivotna sredina 

na instalacijata. 
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2.2 Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

2.2.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi 

surovini (vklu~uvaj}i ja i vodata) onaka kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma. 

 

 Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Surovini, pomo{ni 

materijali i drugi 

supstancii i energii 

upotrebeni ili proizvedeni 

vo instalacijata 

 

Barawe   Poglavje IV Prilog  IV 

31.12.2013 

 

2.2.2 Operatorot }e go izvr{uva skladiraweto na site surovini, 

me|uproizvodi i gotovi proizvodi soglasno uslovite za 

skladirawe  Barawe  Br.11-12603/1 od 31.12.2013 

2.2.3 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT za ibor na surovini, 

namaluvawe na koristewe na voda i skladirawe na site 

surovini, me|uproizvodi i gotovi proizvodi. 

2.2.4 Operatorot }e vodi Registar na bele{ki za za{tita i sigurnost 

na site surovini koi gi koristi vo instalacijata.( Bezbednosen 

list Zakon za Hemikalii). 

2.2.5 Operatorot e dol`en da gi odr`i site prostorii vo koi se 

skladiraat site surovini, me|uproizvodi i gotovi proizvodi. 

2.2.6 Operatorot }e go izvestuva Nadle`niot organ za `ivotna 

sredina za sekoj promena na surovinite koi gi koristi nadvor 

od onie koi se navedeni vo baraweto Br.11-12603/1 od 

31.12.2013. Ova izvestuvawe }e se vr{i, dokolu za toa ima 

potreba, edna{ mese~no. 

2.2.7 Operatorot }e napravi pregled na efikasnosta na upotrebata 

na surovini vo site procesi, so osobeno vnimanie na 

namaluvaweto na sozdavaweto otpad. Utvrduvaweto }e se 

bazira na najdobrite me|unarodni iskustva za ovoj vid na 

aktivnost. Onamu kade {to se identifikuvani mo`ni 

podobruvawa, }e se inkorporiraat vo rasporedot na celi i 

zada~i za `ivotna sredina. 

2.2.8 Se zadol`uva operatorot da prevzeme merki za obezbeduvawe 

soodvetni uslovi za skladirawe na nafta i masla za 

podma~kuvawe, odnosno da obezbedi tankvana za rezervoarot 

za nafta so 110% volumen od rezarvoarot za nafta. 

2.2.9 Sadovite so masla da bidat postaveni vo sobirni sadovi- 

tankvana, za slu~aj na eventualni istekuvawa. 
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2.2.10 Vo odnos na magacinot za skladirawe na boci za acetilen i 

kislorod, se prepora~uva operatorot da prevzeme merki za 

ozna~uvawe na prostorijata i istaknuvawe na proceduri za 

rakuvawe. 

2.2.11 Се задолжува операторот за превземање мерки за обезбедување 
содветни услови за складирање на сулфурна киселина за 
спречување на инцидентни излевања и редовно да се одржуваат 
направените танквани  на  резервоарите за сулфурна киселина 

 

2.3 Tehniki na rabota 

2.3.1 Instalacijata za koja se izdava dozvolata, soglasno uslovite vo 

dozvolata, }e se vodi na na~in i so primena na tehniki 

opi{ani vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug 

na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma. 

 

 Tabela 2.3.1 : Tehniki na rabota 
Opis Dokument Data koga e 

primeno 

Opis na tehni~ki  aktivnosti Barawe   Poglavje II, Prilog II 31.12.2013 

 

 

2.3.2 Opearatorot }e go minimizira brojot na zastooi na operaciite 

vo instalacijata. 

2.3.3 Operatorot }e vr{I redovna kontrola na sadovite pod 

pritisok i site cevkovodi i vo vremenski periodi soglasno 

zakonot za mineralni surovini I podzakonskite akti koi 

proizleguvaat od nego kako i soglasno me|unarodnite 

standardi za toj vid sadovi i cevkovodi i }e go izvestuva 

Nadle`niot organ za nivnata sostojba. 

2.3.4 Se prepora~uva, operatorot da ja proveri tehni~kata 

neispravnost na cevkovodite i pumpite vo celata instalacija 

i da prevzema merki za nivna sanacija, so {to }e se izbegnat 

nesakani istekuvawa i prelevawa. 

2.3.5 Dokolku od bilo kakvi pri~ini, dojde do o{tetuvawe na 

sistemot na cevkovodite, operatorot e dol`en vo rok od tri 

dena istoto da go sanira i da go dovede vo sostojba kako pred 

o{tetuvaweto. 

2.3.6 Operatorot }e obezbedi i garantira stabilnost na branite D3, 

D5, D4, D1, D2 

2.3.7 Operatorot }e obezbedi i vovede merki za kontrola i 

spre~uvawe na emisii  vo procesot na lu`eweto. 

2.3.8 Operatorot }e obezbedi i vovede merki za kontrola i 

spre~uvawe na emisii  vo procesot na sorbcija. 
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2.3.9 Operatorot }e obezbedi i vovede merki za kontrola i 

spre~uvawe na emisii  vo procesot na te~na ekstrakcija. 

2.3.10 Operatorot }e obezbedi i vovede merki za kontrola i 

spre~uvawe na emisii  vo procesot na elektroliza. 

2.3.11 Se zadol`uva operatorot da postavi prskalki na novo 

odlagali{te i da vr{i redovno vla`newe na istalo`eniot 

materijal. 

2.3.12 Na~inot na skladirawe i upravuvawe so hemikaliite da bide 

vo celost usoglasen so dobrite praktiki, odnosno da obezbedi 

soodvetni uslovi za skladirawe na hemikaliite, da go sanira 

podot, da obezbedi sobirni sadovi i pribor za sobirawe na 

eventualni istekuvawa kako i apsorpcionen materijal, 

vklu~itelno i tehni~ko ispituvawe na sadovite vo koi se 

vr{i podgotovka na reagensite. 

 

2.4 Za{tita na podzemnite vodi 

2.4.1 Instalacijata za koja se izdava dozvolata, soglasno uslovite vo 

dozvolata, }e bide kontrolirana kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1,  ili na drug na~in 

dogovoreni so Nadle`niot organ na pismeno. 

 

 Tabela 2.4.1 : Za{tita na podzemnite vodi 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Rakuvawe so materijali Barawe   Poglavje V, Prilog V 31.12.2013 

Upravuvawe so otpad Barawe   Poglavje V, Prilog V 31.12.2013 

 

2.4.2 Surovinite, me|uprodiktite i proizvodite }e se skladiraat na 

mesta nameneti za toa, soodvetno za{titeni protiv isturawe i 

istekuvawe. Materijalite jasno }e bidat ozna~eni i soodvetno 

oddeleni. 

2.4.3 Operatorot vo skladi{teto }e ima soodveten kapacitet  na 

oprema i/ili soodvetni apsorpciski materijali za da go 

zadr`at i absorbiraat bilo koe protekuvawe vo 

instalacijata. Otkako edna{ }e se upotrebi apsorpciskiot 

materijal, istiot }e se skladira na soodvetno mesto. 

2.4.4 Site vlezni i izlezni priklu~oci, ventilacioni cevki i 

priklu~oci za merewe mora da bidat vo ramkite na 

tankvanata. 
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2.4.5 Celiot prostor za skladirawe vo rezervoari, cisterni i 

buriwa, kako minimum treba da bidat ogradeni lokalno ili da 

imaat oddale~en sobiren bazen povrzan so kanal ~ij volumen 

ne e pomal, od 110% od kapacitetot na najgolemiot sad ili 

bure vo ramkite na ogradenata oblast;  
 

2.4.6 Drena`nite sistemi, tankvanite }e se pregledaat redovno,}e se 

~istat od mil kako {to treba i soodvetno }e se odr`uvaat vo 

sekoe vreme. Celiot talog i otpadni te~nosti od ovie 

operacii treba da se soberat i bezbedno da se skladiraat. 

2.4.7 Skladiraweto na energensite koi se koristat vo instalacijata 

( nafta ) }e se vr{i soglasno NDT za nivno skladirawe. 

2.4.8 Site rezervoari, kontejneri i buriwa }e bidat jasno ozna~eni 

za da se znae to~no nivnata sodr`ina.Ozna~uvaweto treba da 

bide so tabli postaveni pred sekoj rezervoar, bure ili grupa 

buriwa so ista sodr`ina. 

2.4.9 Operatorot treba zaradi sledewe na nivoto i zagadenosta na 

podzemnite vodi postoe~kiot sistem na piezometri da go 

odr`uva vo ispravna sostojba, a dokolku se pojavi potreba da 

se instaliraat novi piezometri. 

2.4.10 Operatorot treba  da obrne posebno vnimanie pri transportot i 

manipulacijata so hemikaliite, so gorivata i mazivata od 

benziskata pumpa  so specijalno vozilo do odredeni lokacii  

kako ne bi so slu~ila nekakva havarija so {to bi se slu~ilo 

zagaduvawe na podzemnite vodi. 

2.4.11 Site rezervoari, cisterni i cevovodi }e se odr`uvaat 

soodvetno na materijalite koi se prenesuvaat niz ili se 

skladiraat vo niv. 

2.4.12 Operatorot treba site sadovi, kontejneri i buriwa za opasni 

materijali koi se koristat vo instalacijata da gi odr`uva 

soglasno NDT za nivno skladirawe. 

2.5 Rakuvawe i skladirawe na otpadot 

2.5.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go 

skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite 

navedeni vo Tabela 2.5.1 ili na drug na~in dogovoren so 

Nadle`niot organ na pismeno. 
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 Tabela 2.5.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Rakuvawe so materijali Barawe   Poglavje V, Prilog V 31.12.2013 

Upravuvawe so otpad Barawe   Poglavje V, Prilog V 
Дополнување на барањето за А-ИЕД 

31.12.2013 
22.11.2017 

 

 

2.5.2 Operatorot }e obezbedi otpadot, pred da se prezeme od drugo 

lice, soodvetno }e se spakuva i }e se ozna~i soglasno 

nacionalnite, Evropskite I bilo koi drugi standardi koi se 

na sila vo vrska so takvoto ozna~uvawe, pritoa i zgolemuvawe 

na stepenot na selekcija 

2.5.3 Operatorot }e  vr{i rakuvawe i skladirawe na site vidovi 

otpad (neopasen i opasen) soglasno va`e~kite  Zakonski i 

podzakonski akti na Republika Makedonija, se pridr`uva do 

NDT za upravuvawe so otpad i mo`nosti za negovo namaluvawe. 

2.5.4 Dokolku ne e odobreno na pismeno od strana na Nadle`niot 

organ, na Operatorot mu se zabranuva da go me{a opasniot 

otpad od edna kategorija so opasen otpad od druga kategorija 

ili so neopasen otpad. 

2.5.5 Operatorot }e upravuva so pakuvawe i otpad od pakuvawa, 

baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori i 

elektri~na i elektronska oprema i otpadna elektri~na I 

elektronska oprema soglasno va`e~kite Zakoni I podzakonski 

akti na Republika Makedonija. 

2.5.6 Operatorot godi{no ( na sekoi 12 meseci) }e prilo`uva Plan na 

koj se prika`ani mestata za skladirawe na otpadot, 

vklu~itelno i georeferencirawe na mestata na skladirawe 

na opasen otpad i neopasen otpad. 

2.5.7 Operatorot }e go  izvestuva nadle`niot organ za `ivotna 

sredina za sekoja promena na podatocite koi se sodr`ani vo 

tabela 2.5.1 i tabela 2.5.2. soglasno Baraweto Br.11-12603/1 od 

31.12.2013 

2.5.8 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT za upravuvawe so otpad I 

NDT za ispituvawa za namaluvawe na otpadot. 
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Tabela 2.5.2 : Otpad skladiran na samata lokacija 
Opis na 
otpadot  

Mesto na 
skladirawe 
na samata 
lokacija 

Услови на складирање, 
превземање  

Отпадни аноди Контејнери Предвидено превземање од 
надворешна фирма 

Отпадна катода Контејнери Предвидено превземање од 
надворешна фирма 

Отпадна хартија 
и картон 

Контејнери Превземање од  ТП Слома -Радовиш 
- склучен договор 

Пластична 
амбалажа 

Контејнери Превземање од  ТП Слома -Радовиш 
- склучен договор 

Амбалажа од 
дрвени 
материјали 

Контејнери Превземање од  ТП Слома -Радовиш 
- склучен договор 

Гуми кои се 
надвор од 
употреба 

Контејнери Предвидено превземање од 
надворешна фирма 

Отпадоци од 
железо и челик 

Контејнери Превземање од  ТП Слома -Радовиш 
- склучен договор 

Отпадоци од 
обоени метали 

Контејнери Превземање од  ТП Слома -Радовиш 
- склучен договор 

Опрема  која е 
надвор од 
употреба, 
различна од 
споменатата 

Контејнери Превземање од ДУТ “ Езо –Тех “ 
ДООЕЛ Скопје - Склучен договор 

Измешани 
секојдневни 
отпадоци 

Контејнери Превземање од Јавно претпријатие 
ПЛАВАЈА Радовиш - Склучен 
договор 

Талози од 
чистење на 
секојдневни 
отпадни 
комуинални води 

Контејнери Предвидено превземање од 
надворешна фирма 

 

2.5.9 Posebno treba da se vnimava na otpadnoto transformatorsko 

maslo od kondenzatorite, koe sodr`i polihlorirani 

bifenili PHB, treba strogo  da se pridr`uva na propisite za 

privremeno za{titeno skladirawe i jasno treba da se ozna~i. 

Istoto va`i i za opremata koja e kontaminirana so PHB. 

2.5.10 Se prepora~uva na instalacijata da prodol`i so 

vostpostavenata praksa za selekcija, sobirawe i skladirawe 

so otpadot sozdaden vo instalacijata. 
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2.6 Prerabotka i odlagawe na otpad 

2.6.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva 

i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni 

vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in dogovoren pismeno so 

Nadle`niot organ.  

 

 Tabela 2.6.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Upravuvawe so otpad Barawe   Poglavje V, Prilog V 31.12.2013 

 

2.6.2 Odlagaweto i recikliraweto na otpadot na opredeleno mesto 

}e se odviva samo vo soglasnost na uslovite na ovaa Dozvola i 

vo soglasnost so soodvenite nacionalni i Evropski zakonski 

regulativi i protokoli. 

2.6.3 Operatorot }e vr{i prerabotka i odlagawe na otpadot (site 

vidovi na otpad, neopasen i opasen) soglasno va`e~kite 

Zakonski i podzakonski akti na Republika Makedonija. 

2.6.4 Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ za `ivotna sredina 

za sekoja promena na podatocite koi se sodr`ani vo tabela 

2.6.1 soglasno Baraweto Br.11-12603/1 od 31.12.2013 

2.6.5 Dokolku ima stari tranformatori, se zadol`uva instalacijata 

da izvr{i kontrola na transformatorskite postrojki vo sklop 

na istata za prisustvo na otpadni masla koi sodr`at 

polihlorirani bifenili PHB.  

2.6.6 Operatorot }e obezbedi i garantira stabilnost na branite vo 

sekoj moment od vremeto.  

2.6.7 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT za iskoristuvawe i 

odlagawe na otpad. 

2.6.8 Operatorot za onie delovi od instalacijata i za onie vidovi 

otpad za koi va`i Zakonot za mineralni surovini i 

podzakonskite akti koi proizleguvaat od nego prerabotkatata 

i odlagaweto na otpadot }e go vr{i soglasno istite. 

2.6.9 Za starite upotrebeni akumulatori od vozniot park na 

instalacijata, operatorot treba da sklu~i dogovor za 

prevzemawe na opasen otpad so licencirana firma. 

2.6.10 Za otpadnite masti i masla generirani od podma~kuvawe na 

ma{inite, kategorizirani kako opasen otpad, privremeno 

skladirani vo krugot na instalacijata potrebno e finalno da 

bidat predadeni na licenciran prezvema~. 

2.6.11 Za tranformatorsko maslo od elektrotransformatorite, 

Operatorot treba da dostavi kopija od sklu~en dogovor so 

ovlasten prevzema~. 
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2.6.12 Potrebno e da se ispita rokot i ispravosta na hemikaliite, 

dokolku istite se stari i neupotreblivi istite da se 

tretiraat kako otpad. Praznata ambala`a, identifikuvana 

kako otpad, da se otstrani od ovie prostorii. 

 

2.7 Energetska efikasnost 

2.7.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e upotrebuva 

energija kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo 

Tabela 2.7.1 ili na drug na~in pismeno dogovoren so 

Nadle`niot organ. 

 

 Tabela 2.7.1 : Energetska efikasnost 
Opis Dokument Data koga e 

primeno 
Surovini, pomo{ni 

materijali i drugi 

supstancii i energii 

upotrebeni ili proizvedeni 

vo instalacijata 

 

Barawe   Poglavje IV Prilog  IV 

31.12.2013 

 

2.7.2 Operatorot treba da ima plan za upravuvawe so energijata, koj 

}e bide dopolnuvan godi{no. 

2.7.3 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT za uslovi za osnovna 

energija, NDT za osnovni energetski potrebi i NDT za 

ponatamo{ni uslovi za {tedewe energija. 

 

2.8 Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija 

2.8.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i 

ograni~i posledicite od nesakanite dejstvija, onaka kako {to 

e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.8.1, ili na 

drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.  

 

 Tabela 2.8.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Opis na drugi planirani 

preventivni merki 
Barawe   Poglavje XII  Prilog  XII  31.12.2013 

 

2.8.2 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT za nesre}i i nepravilni 

operacii za tipot na aktivnost na koj pripa|a ovaa 

instalacija. 
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2.8.3 Operatorot vo sekoj godi{en izve{taj do nadle`niot organ za 

`ivotna sredina e dol`en da dade informacija za 

stabilnosta na branite D3, D5, D4, D1, D2, dobiena kako od 

relevantni slu`bi na operatorot taka I od nezavisna 

Dr`avna institucija nadle`na za vr{ewe na vakvi 

ispituvawa i merewa. 

2.8.4 Operatorot vo rok od 6({est) meseci od datumot na izdavawe na 

ovaa Dozvola, }e obezbedi deka funkcionira dokumentirana 

Procedura za itni dejstvuvawa, koja }e se slu~i na lokacijata. 

Ovaa procedura treba da vklu~i odredbi za minimizirawe na 

efektite vrz `ivotnata sredina od bilo koja itna 

situacija.Ovaa procedura treba da se a`urira spored 

potrebite. Procedurata treba da bide izrabotena i da se 

postapuva so nea soglasno va`e~kite zakonski i podzakonski 

akti na Republika Makedonija. 

2.8.5 Operatorot e dol`en da izgotvi proekt za poplaven bran 

2.8.6 Vo slu~aj da postoi zan~itelen rizik za ispu{tawe na 

kontaminirana voda. Operatorot treba vrz osnova na naodite 

od ocenata na rizikot, da podgotvi i implementira, vo 

soglasnost so Nadle`niot organ, soodvetna programa za 

upravuvawe so rizici. Programata za upravuvawe so rizici 

treba celosno da se implementira vo rok od 12 (dvanaeset 

meseci od datumot na izvestuvaweto od strana na Nadle`niot 

organ. Operatorot, }e treba da podgotvi procenka na rizik od 

ekolo{ka odgovornost vo ramkite na celata instalacija. 

2.8.7 Vo slu~aj na nesre}a Operatorot vedna{ treba da:  

 go izolira izvorot na bilo kakvi emisii; 

 sprovede neposredna istraga za da se identifikuva 

prirodata, izvorot i pri~inata na bilo koja emisija; 

 go proceni zagaduvaweto na `ivotnata sredina, 

predizvikano od incidentot; 

 da identifikuva i sprovede merki za minimizirawe na 

emisiite i efektite koi sleduvaat; 

 go zabele`i datumot i mestoto na nesre}ata; 

 vedna{ da go izvesti Nadle`niot organ i drugite 

relevantni institucii. 

2.8.8 Vo slu~aj na nesre}a Operatorot vo rok od 1 (eden) mesec od 

nesre}ata treba da dostavi predlog do Nadle`niot organ ili 

drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ. Predlogot ima za 

cel da: 

 Identfikuva i postavi merki za da se izbegne povtorno 

slu~uvawe na nesre}ata i 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    35 

 Identifikuva i postavi bilo kakvi drugi aktivnosti za 

sanacija. 

2.8.9 Operatorot vo vrska so sproveduvawe i kontrola na nesakani 

dejstvija, a {to e razli~no od prethodno navedenoto, }e 

postapuva soglasno Zakonot za `ivotna sredina, Glava XV- 
Spre~uvawe i kontrola na havariite so prisustvo na opasni 

supstancii kako i podzakonskite akti koi proizleguvaat od 

istiot. 

 
 

2.9 Bu~ava i vibracii  

2.9.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e ja kontrolira 

bu~avata i vibraciite kako {to e opi{ano vo dokumentite 

navedeni vo Tabela 2.9.1, dokolku e vo soglasnost so 

ostanatite podto~ki od to~kata 2.9 od ova Dozvola, ili na drug 

na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ. 

2.9.2 Operatorot treba da obezbedi, da objektot kade se odviva 

proizvodstvoto da e izgraden od materijal so visok indeks na 

za{tita od bu~ava so {to bi se obezbedilo da procesot na 

proizvodstvo ne rezultira zgolemuvawe na postoe~koto nivo 

na bu~ava vo granicite na instalacijata. 

2.9.3  Monitoringot na indikatorite za bu~ava vo `ivotnata sredina 

predizvikana od izvori na bu~ava vo `ivotnata sredina 

predizvikana od izvori na bu~ava od instalacijata za koja se 

izdava ovaa dozvola }e se izveduva soglasno nacionalnoto 

zakonodastvo na RM ( Zakon za za{tita od bu~ava vo `ivotnata 

sredina, Sl.vesnik na RM br.79/07; Pravilnik za pobliskite 

uslovi vo pogled na potrebnata oprema koja treba da ja 

poseduvaat ovlasteni nau~ni stru~ni organizacii i institucii 

kako i drugi pravni i fizi~ki lica, za vr{ewe na opredeleni 

stru~ni raboti za monitoring na bu~ava Sl.vesnik na RM, 

br.152/08; Pravilnik za primenata na indikatorite za bu~ava, 

dopolnitelni indikatori za bu~ava, na~inot na merewe na 

bu~ava vo `ivotnata sredina Sl.vesnik na RM br.117/08 ). 

2.9.4 Od instalacijata nema da ima emisii na vibracii vo `ivotnata 

sredina. 

 

 Tabela 2.9.1 : Bu~ava i vibracii 
Opis Dokument  Data koga e 

primeno 
Emisii na bu~ava i vibracii Barawe   Poglavje VI Prilog  VI 31.12.2013 
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2.10 Monitoring  

2.10.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, 

monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e 

opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.10.1, dokolku 

evo soglasnost so ostanatite podto~ki od to~kata 2.10, ili na 

drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.  

2.10.2 Operatorot }e obezbedi: 

o bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se 

ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide 

izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo 

Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot 

i 

o bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe 

primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot 

organ.   

 
 Tabela 2.10.1 : Monitoring  
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Mesta na monitring i zemawe na 

primeroci 
Barawe   Poglavje IX Prilog  IX 

Dopolnuvawe na baraweto za A-IED 

 

31.12.2013 
22.11.2017 

2.10.3 Zemaweto primeroci i analizite na parametrite od otpadnata 

voda }e se vr{i soglasno Zakonskite i podzakonskite akti na 

RM, odnosno od strana na akreditirana nau~na ili stru~na 

organizacija (laboratorija). 

2.10.4 Frekvencijata, metodite i obemot na monitoring, na~inot na 

zemawe na primeroci i analiza, kako {to e navedeno vo ovaa 

Dozvola, mo`e da se izmeni vo soglasnost na Nadle`niot 

organ koj }e ja sledi procenkata na test rezultatite.  

2.10.5 Operatorot na instalacijata treba da obezbedi lesen pristap 

do mernite mesta od kade se zemaat primeroci za analiza na 

vodite. Voedno da se proveri i sostojbata na piezometrite i 

da se obezbedi lesen pristap za zemawe primeroci za analiza 

na podzemni vodi. 

   

2.10.6 Se zadol`uva Rudnikot Bu~im Radovi{, Postrojka za lu`ewe na 

bakarni rudi i dobivawe na katoden bakar,  redovno da 

dostavuva Izve{taj od izvr{eni merewa od Monitoringot {to 

mo`e da go vr{i bilo koja laboratorija. Toj izve{taj po 

slu`ben pat, redovno treba da se dostavi do  M@SPP. 
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2.11 Prestanok so rabota 

2.11.1  Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi 

uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e 

opi{ano vo dokumentite navedeni vo tabela 2.11.1, dokolku 

toa ne e vo sprotivnost so ostanatite podto~ki od to~ka 2.11, 

ili drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.   

  

 Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota 
Opis Dokument Data koga e 

primeno 
Remedijacija, Prestanok so 

rabota, povtorno zapo~nuvawe so 

rabota i gri`a po prestanokot na 

aktivnostite 

Barawe   Poglavje XIII Prilog  XIII 31.12.2013 

2.11.2 Operatorot }e se pridr`uva kon NDT, za aktivnosti vo koi 

spa|a ovoj tip na instalacija, za remedijacija, prestanok so 

rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok 

na aktivnostite na instalacijata. 

2.11.3 Plan za prestanok so rabota na instalacijata Soglasno ~len 

120 od Zakonot za `ivotna sredina, operatorot Bu~im DOO, 
Postrojka za lu`ewe na bakarni rudi i dobivawe na katoden 

bakar }e go izvesti organot na dr`avnata uprava nadle`en za 

rabotite od oblasta na `ivotnata sredina za namerata za 

prestanok na rabota na instalacijata (minimum 6 meseci pred 

zatvorawe) i }e dostavi predlog plan so merki za remedijacija 

na lokacijata na koja se nao|a instalacijata. Predlog Planot 

}e sodr`i detalni merki za remedijacija dadeni vo konkretna 

vremenska ramka i poddr`ani so soodvetni finansiski detali 

za implementacija na merkite. Predlog Planot }e sodr`i: 

           • Plan za upravuvawe so rezidui 
                                                             • Plan za remedijacija 
                                                             • Plan za demontirawe i ~istewe na opremata 
                                                             • Plan za ~istewe na objektite 
                                                             • Plan za gri`a po prestanokot so rabota 
 

o Planot treba da bide revidiran na sekoi 12 meseci i za 

predlo`enite izmeni treba da se izvesti Nadle`niot 

organ i istite treba da bidat del od GI@S. Ne smee da 

se implementira nitu edna promena/dopolnuvawe bez 

prethodno odobruvawe od strana na Nadle`niot organ. 
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2.12 Instalacii so pove}e operatori 

2.12.1 So instalacijata za koja se izdava ovaa Dozvola upravuva samo 

1 (eden) operator. Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi 

od instalacijata {to se ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od 

ovaa dozvola. 
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3 Dokumentacija 

3.1.1 Dokumentacijata ("Specificirana Dokumentacija") }e sodr`i 

podatoci za: 

o Sekoja neispravnost, defekt ili prestanok so rabota na 

postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i 

kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e 

da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite vrz 

`ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata 

za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat 

~uvani vo dnevnik voden za taa cel; 

o Celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i 

site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie 

podatoci. 

3.1.2 Za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe 

pristojno vreme }e bidat dostapni: 

o Specificiranata dokumentacija; 

o Bilo koi drugi dokumenti napraveni od strana na 

Operatorot povrzani so rabotata na instalacijata za 

koja se izdava dozvolata ("Drugi dokumenti"). 

3.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide 

dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez 

finansiska nadoknada. 

3.1.4 Specificiranite i drugite dokumenti treba:  

o da bidat ~itlivi; 

o da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;  

o da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni 

dokumenti koi mo`at da se prilo`at. 

3.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija 

da ja ~uva za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i 5 (pet) 

godini po prestanokot na va`nosta. 

3.1.6 Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja 

{to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i 

}e ja ~uva istata za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i 

5 (pet) godini po prestanokot na va`nosta) za: 

          Sostavot na otpadot ili onamu kade {to e mo`no, opis; 

o najdobra procenka na sozdadenata koli~ina otpad; 

o trasata na transport na otpadot za odlagawe;  

o najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na 

prerabotka; 
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3.1.7 Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e 

napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za 

nejzinoto vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba 

da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime 

dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od 

istata. Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden 

za taa cel. 

3.1.8  Sistemite za transport }e se kontroliraat i redovno }e se 

vr{i inspekcija, za da ne nastane disperzija na materijalot 

ili istekuvawe. Operatorot e dol`en da vodi i ~uva 

evidencija od istata. 

 

3.1.9 Operatorot }e vodi zapisnik od sekoj incident. Ovoj zapis 

treba da vklu~uva detail za prirodata, obemot i vlijanieto na 

incidentot, kako i pri~inite {to dovele do nego. 

Evidencijata treba da gi vklu~uva i prevzemenite aktivnosti 

za da se upravuva so incidentot, da se minimizira 

generiraniot otpad i efektot vrz `ivotnata sredina i da se 

izbegne povtorno slu~uvawe. Operatorot treba {to e mo`no 

pobrzo po izvestuvaweto za incidentot, da mu podnese 

evidencija za incidentot na Nadle`niot organ. 

 

3.1.10 Operatorot }e se pridr`uva kon svoite ovrski, soglasno 

Zakonot za `ivotna sredina, ~len 110 (Op{ti obvrski na 

operatorot), ~len 111 ( Ovrski na nositelot na A-integrirana 

ekolo{ka dozvola) i ~len 112 (obvrska za asistencija). 

 

 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    41 

4 Redovni izve{tai 

4.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, 

Operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna 

sredina. 

4.1.2 Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od tabela D2 vo 

Dodatokot 2: 

 Vo odnos na navedeni emisioni to~ki; 

 Za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni 

vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata 

na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se 

dogovorat za vreme na pregovorite; 

 Davawe na podatocite za vakvi rezultati i procenki 

kako {to mo`e da bide barano od strana na 

formularite navedeni vo tie Tabeli; i 

 Ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ vo rok 

naveden vo tabela D2 vo Dodatok 2 

 

Godi{en izve{taj za `ivotna sredina Sodr`ina 

Sodr`ina 

Izve{taj za monitoring za emisija vo voda i bu~ava 

Izve{taj za upravuvawe so otpad (kvalitativen i kvantitativen) 

Izve{taj za sigurnost na branite  

Pregled za potro{uva~ka na surovini (kvalitativen i kvantitativen) 

Izve{taj za zabele{ki (`albi/poplaki) 

Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina - izve{taj od prethodnata godina. 

Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina - predlog za tekovnata godina. 

Izve{taj za testirawe i inspekcija na rezervoari, cisterni i cevovodi. 

Izve{taj na prijaveni incidenti. 

Izve{taj za efikasnost na energijata. 

Izve{taj za utvrduvawe na efikasnosta od koristewe na surovini vo 

procesot i redukcija na generiraniot otpad. 

Izve{taj za progresot koj e napraven i razvienite predlozi za da se 

minimizira pobaruva~kata na voda i volumenot na sozdavawe te~en otpad 

Godi{niot izve{taj za `ivotna sredina operatorot }e go dostavi do 

Nadle`niot organ najdocna do 31 mart narednata godina. 
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5 Izvestuvawa 

5.1.1 Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ  bez odlo`uvawe: 

o koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go 

nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, 

naveden vo vrska so taa supstancija; 

o koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala 

ili mo`e da predizvika zagaduvawe, osven ako 

emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da 

predizvika zagaduvawe; 

o koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili 

prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to 

predizvikalo ili ima potencijal da predizvika 

zagaduvawe i 

o bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima 

potencijal da predizvika zagaduvawe. 

5.1.2 Operatorot treba da dostavi pismena potvrda do Nadle`niot 

organ za bilo koe izvestuvawe od uslovot 5.1.1 soglasno 

Dodatokot 1 od ovaa dozvola, preku ispra}awe na podatoci 

navedeni vo Delot A od Dodatokot 1 od ovaa dozvola vo rok od 

24 ~asa od ova izvestuvawe. Operatorot }e isprati podetalni 

podatoci navedeni vo Delot B od istiot Dodatok, {to e mo`no 

pobrzo. 

5.1.3 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, 

za sekoe od slednive: 

o permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili 

na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata; 

o prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata 

instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da 

bide podolgo od 1 godina; i 

o povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata 

instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po 

prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b). 

5.1.4 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena 

pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti: 

o bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, 

registarsko ime ili adresata na registrirana 

kancelarija; 

o promena na podatocite za holding kompanijata na 

operatorot (vklu~uvajki i podatoci za holding 

kompanijata koga operatorot stanuva del od nea); 

o za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva 

dobrovolen dogovor ili e o{teten. 
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5.1.5 Operatorot }e obezbedi i odr`uva oglasna tabla za 

instalacijata za da bide ~itliva za licata koi se nadvor. 

Minimalnite dimenzii na tablata treba da bidat 1200 mm na 

750 mm. Na tablata jasno treba da bidat prika`ani: 

o Imeto na imatelot na dozvolata; 

o Referenten broj na Dozvolata; 

o Imeto i telefonskiot broj na instalacijata; 

o Normalnoto rabotno vreme; 

o Telefon za kontakt vo itni slu~ai nadvor od rabotnoto 

vreme; i 

o Kade mo`e da se dobijat informacii za `ivotnata 

sredina vo vrska so ovaa instalacija. 
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6 Emisii  

6.1 Emisii vo vozduh  

6.1.1 Emisiite vo vozduhot od to~kata/to~kitete na emisija 

specificirani vo Tabela 6.1.1 (opredeleni vo aplikacijata 

kako glavna emisija) treba samo da proizleguvaat od 

izvorot/izvorite koi se specificirani vo taa Tabela.  

 

 

6.1.2 Emisiite vo vozduhot specificirani vo Tabelata vo Prilog 6 

od baraweto (opredeleni kako pomali emisii) treba samo da 

proizleguvaat od izvorot/izvorite koi se specificirani vo 

taa Tabela. 

6.1.3 Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i 

to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabelite 6.1.2, i 6.1.3 

nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period. 

6.1.4 Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i 

to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabelata vo Prilog 6 od 

baraweto (opredeleni kako pomali emisii) nema da gi 

pre~ekorat standardnite vrednosti na emisija. 

 

Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Parametri Oznaka na to~ka na emisija AE1 

AE1 -  Oxak od voden skruber, Одделение за електролиза 
 

Frekvencija 
na monitoring

Protok   

 Koncentracija (mg/Nm3) Гранична вредност на емисија  

Cvrsti 
~esti~ki 

20 Kvartalno

Oksidi na 
sulfurot 
izrazeni 

kako ( SO2 ) 

500 Kvartalno 

 
 

Tabela 6.1.1: To~ki na emisija vo vozduhot 
Referenca na 
to~ka na 
emisija/opis 

Izvor Lokacija na to~kata na emisija 

АЕ1  
Оџак од воден скрубер, 
Одделение за електролиза 
 

41°64' 67,9"N  
22°35' 06,1"E 

АЕ2 Излез од вентилација на течна 
екстракција 

41°64' 67,0"N  
22°35' 02,1"E 
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Tabela 6.1.3 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Parametri Oznaka na to~ka na emisija AE2 

AE2 -  Izlez od ventilacija na te~na ekstrakcija 
 

Frekvencija 
na monitoring

Protok   

 Koncentracija (mg/Nm3) Гранична вредност на емисија  

Isparlivi 
organski 
soedinenija 
(VOC) 

75 Kvartalno

 

6.1.5 Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris 

nadvor od granicite na instalacijata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITORING NA EMISIITE VO VOZDUH  I   NA AMBIENTEN VOZDUH 
Vozduh 
 
Naso~eni emisii 
 
Извор Parametar Гранична вредност на 

емисија ( mg/Nm3) 
Фреквенција 

Оџак од воден 
скрубер ( AE1) 
N-41,64 679 
E-22,35 061 

Цврсти честички                 20 Еднаш на тримесечие 
Оксиди на сулфур изразени 
како SO2 

                500* Еднаш на тримесечие

Излез од 
вентилација на  
( AE2)  
N-41,64 670 
E-22,35 021 

Испарливи органски 
соединенија 

                75 Еднаш на тримесечие

 
Kvalitet na ambienten  vozduh ( imisija ) 
 

Извор Parametar Гранична вредност на 
емисија ( mg/Nm3) 

Фреквенција 

с.Бучим  (AE1) Испарливи честички                 501  
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N-41,67 001 
E-22,34210 
 с.Тополница 
(AE2)  
N-41,66056 
E-22,37 872 
На брана Д-4, 
лужење 
N-41,64 528  
E- 22,35 021 

(хемиска  анализа ) 
 
SO2 

 
                
                3502 

Еднаш годишно

1.  едночасовна гранична вредност; 
2.  24-часовна гранична вредност, 
Следењето на цврстите честички преку седиментатори ги вклучува следните работи: 

 Вкупна седиментна прашина, mg/m2. ден 
 Вкупна седиментна прашина, mg 
 pH nа растворот 
 Cu, mg/m2. ден 
 Cu, mg 
 Cu, % во седиментот 
 Fe, mg/m2 
 Fe, mg 
 Fe,% во седиментот 

 

 

6.1.6 Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena 

parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i 

perzistenten ~ad. 

6.1.7 Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi pri~ina 

na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno 

startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od 20 

minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori 

treba da se prezemat da se minimizira emisijata. 

6.1.8 Во процесот на сорпција за спречување на Киселински пареи се 
врши покривање на садови регенерациски раствори, се врши 
посебна вентилација и одделни простории. Киселинските пареи 
создадени во овој процес претставуваат фугитивни емисии. 
Просториите е предвидено да бидат опремени со системи за 
механичка вентилација, проектирана во согласност со барањата 
во соодветните НДТ документи. 

6.1.9 Во процесот на електролиза за спречување на Киселински магли  
се врши со скрубер, покривање на кади, лебдечка средина 
(топчиња) во кадите за апсорпција на киселинска магла.Во ова 
фаза, од кадите за електролиза се создава киселинска магла 
како фугитивна емисија. Постојат повеќе видови мерки за 
контрола на овие емисии. Мерките за контрола на влијанијата од 
оваа фаза се состојат од употреба на лебдечка средина ( 
топчиња или мониста), електролизните кади предвидено е да 
бидат покриени со капаци, а за секоја када ќе има локална 
вентилација, која ќе ја извлекува маглата под капакот. Гасовите 
од вентилаторот одаат во мокар скрубер. 
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6.1.10 Во процесот на течна екстракција за спречување на Испарливи 
органски материи се врши во  затворени  екстрактори.Како 
дополнителни мерки за контрола ќе бидат применети следните 
работи: Садовите за течна екстракција и резервоарите се 
поставуваат во одделна просторија, и се покриени. Локалната 
вентилација на садовите за екстракција и реекстракција, која е 
само за таа просторија. 

6.1.11 Во собирните езера можно е да се појават испарувања од 
лужењето.Излужувачкиот киселински раствор се аплицира врз 
површината на одлагалиштата во форма на капки, а не како 
спреј, што значително влијае на квантитетот и  квалитетот на 
испарувањата, односно во одредена мера испарувањата се 
намалени. 

6.1.12 Формирање на купови кај новото одлагалиште за спречување на 
прашината се врши прскање со вода по потреба доколку се 
утврди. 

6.1.13 Se zadol`uva Rudnik Bu~im Radovi{, Postrojka za lu`ewe na 

bakarni rudi i dobivawe na katoden bakar da izvr{i merewe 

na ambientalen vozduh soglasno propi{anata frekvencija za 

monitoring, vo prvata godina od izdavaweto na ovaa dozvola 

na mernite mesta koi }e bidat odredeni vo sorabotka so 

nadle`niot organ. 
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6.2 Emisii vo po~va 

6.2.1 Ne se dozvoleni  emisii vo po~vata 

6.2.2 Na osnovnoto odlagali{te, vo ramkite na instalacijata se 

dozvoluva deponirawe edinstveno na inerten otpad od 

procesot. Nikakov drug vid na otpad, osven onoj koj {to mo`e 

da bide upotreben kako materijal za prepokrivawe.  

6.2.3 Inertniot otpad odlo`en na osnovnoto odlagali{te treba da e 

vo soglasnost na standardite koi se postaveni so EU odluka 

(2003/22/ES). Operatorot }e napravi testovi za 

inertnost/lu`ewe na otpadot so cel da odredi dali istiot e 

inerten. Ponatamu, ovie testirawa }e se povtoruvaat sekoja 

godina, kako del od Godi{niot izve{taj za `ivotna sredina.  

6.2.4 Na patnata mre`a vo krugot na instalacijata treba da se 

odr`uva i da ne se dozvoluva da ima otpadoci i pra{ina od 

vozilata koi operiraat vo instalacijata. Otpadocite i 

pra{inata treba da bide vedna{ otstraneti.  

6.2.5 Ne se dozvoluva skladirawe na otpad vo ramkite na 

instalacijata vo period podolgu od edna godina, dokolku 

otpadot e namenet za otstranuvawe ili vo period podolg od 3 

(tri) godini dokolku otpadot e namenet za tretman i 

prerabotka,  osven ako toa  e dozvoleno so ovaa dozvola. 

6.2.6 Postapkite za prerabotka/odlagawe na otpad koj ne e naveden 

vo Dodatokot 3 treba da se dogovorat so Nadle`niot organ 

pred da se realiziraat istite. 

 

Почви 

Мерни места за земање примероци за мониторинг на почви 

 
Р.бр Ознака  Координати 

                         N                    E 
1 P-1 41° 38' 42,6" 

 
22° 21' 04,3" 

2 P-2 41° 38' 37,4" 
 

22° 20' 58,3" 

3 P-3 41° 38' 38,0" 
 

22° 21' 09,7" 

4 P-4 41° 38' 27,8" 
 

22° 20' 58,9" 

5 P-5 41° 38' 24,7" 
 

22° 20' 52,9" 

6 P-6 41° 38' 37,6" 
 

22° 20' 50,4" 

7 P-7 41° 38' 46,4" 
 

22° 20' 39,7" 

8 P-8 41° 39' 04,2" 
 

22° 20' 26,9" 
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9 P-9 41° 38' 50,0" 
 

22° 20' 12,2" 

10 P-10 41° 38' 40,6" 
 

22° 20' 00,8" 

11 P-11 41° 38' 18,1" 
 

22° 20' 43,1" 

12 P-12 41° 38' 15,0" 
 

22° 20' 56,2" 

13 P-13 41° 38' 09,4" 
 

22° 20' 07,9" 

14 P-14 41° 38' 16,6" 
 

22° 20' 05,6" 

15 P-15 41° 37' 56,4" 
 

22° 20' 19,6" 

16 P-16 41° 38' 01,8" 
 

22° 20' 36,3" 

17 P-17 41° 38' 13,7" 
 

22° 21' 09,9" 

18 P-18 41° 38' 21,1" 
 

22° 21' 11,9" 

19 P-19 41° 38' 50,7" 
 

22° 21' 23,2" 

20 P-20 41° 39' 04,8" 
 

22° 21' 31,1" 

21 P-21 41° 39' 0,20" 
 

22° 20' 59,47" 

22 P-22 41° 39' 0,77" 
 

22° 20' 47,45" 

 

 

 

 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    50 

6.3 Emisii vo voda (razli~ni od  emisiite vo kanalizacija) 

6.3.3 Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 

}e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela. 

 
Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda 
Oznaka na 
to~ka na 
emisija. 

Izvor Koli~estvo 

BE - 1 Pre~istitelna stanica 
za komunalni otpadni 
vodi 
 

61 24 76.00    Y 
46 11 26.90    X 

6.3.4 Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i 

to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da 

bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period. 

6.3.5 Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni vo 

Tabela 6.3.2, na to~kite na emisija i so frekvencii navedeni 

vo taa Tabela. 

 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни 
руди и  добивање на  катоден бакар   ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata    51 

 

 

 
Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda 
Oznaka na to~ka na emisija   BE - 1 

Pre~istitelna stanica za otpadni komunalni vodi  

Parametar Koncentracija Frekvencija na 
monitoring 

Ph 6.5-9,0 2 pati / godiна 

BPK 25 mg/l O2 2 pati / godiна 

HPK 125 mg/l O2 2 pati / godiна 

Suspendirani materii 35 mg/l 
2 pati / godiна 

 
                                    

6.3.6  Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za 

koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana 

za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.3.2, osven za 

koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo 

vodata. 

6.3.7 Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na mestoto 

na ispustite  kako {to e dadeno  vo dozvolata so navedenata 

frekvencija. 

6.3.8 Vo procesot na lu`ewe za spre~uvawe na nekontroliran 

isceduva~ki rastvor napraveni se Hidroizolirani ezera za 

sobirawe na rastvorite. Za kontrola na isceduva~kiot  

rastvor instalacijata vklu~uva novo izgradeno kontrolirano 

odlagali{te za oksidna ruda kade istata se natrupuva na 

nepropustliva osnova. Nepropustlivata osnova kaj novoto 

odlagali{te se sostoi od polimerna folija (debelina 1,2 mm) 

i sloj glina. Ulogata na  ovaa ve{ta~ka bariera e da gi zadr`i 

rastvorite da ne prodrat vo po~vata. Ve{ta~kiot sloj treba da 

obezbedi propustlivost ili koeficient na infiltracija 

K≤1,0x10-9 m/s. Dobieniot zbogaten isceduva~ki rastvor, so 

specijalno napraven drena`en sistem koj se sostoi od 

hidrolizirani kanali ili produp~eni cevki, se nosi kon 

sobirni ezera ~ie dno e pokrieno so nepropustliva membrana. 

6.3.9 Za spre~uvawe na izlevawe na bazenite za rastvori  za vreme 

na porojni do`dovi  ili topewe na snegovite napravena e 

hidroizolacija so geomembrana na betonskite strukturi i 

napraveni se  dopolnitelni havariski volumeni na ezerata. 

6.3.10 Za spre~uvawe na Kiselinski rudarski drena`i ( atmosferski 

vodi drenirani od odlagali{tata pri pojava na do`d) 

napraveno e posebno havarisko ezero i mo`nosta za 

prepumpuvawe na pozitiven debalans  (vi{ok na vodi) vo 

hidrojalovi{teto.  
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6.3.11 Операторот треба да ја  одржува мрежата за мониторинг на подземните 

води која се состои од 8 пиезометри и еднаш на три месеци да врши 

следење на квалитетот на подземната вода за параметрите кои се 

дадени во табелата. 

6.3.12  Во процесот на сорбција за контрола на излезниот технолошки 
поток (филтрат) се врши зафаќање во процес  на отпадните  
води кои всушност не претставува оптаден раствор бидејќи се 
враќа назад  на одлагалиштето за лужење 

6.3.13 Сите истекувања од технолошки садови и цевоводи неопходно се 
отстрануваат – по каналетки и преку пумпа се враќаат повторно 
во процесот. 

6.3.14 Во процесот на течна екстракција, Одделувањето на органика од 
технолошките раствори  се прави со пловечко опремување се 
користи кафез со колони за отстранување на одведената 
органика. 

6.3.15  Во процесот на електролиза, Измивачката вода откако ќе бидат 
извадени , готовите бакарни катоди се мијат со вода , со цел 
отстранување на електролитот од нивната површина. Водите од 
ова миење се рециклираат во процесот на лужење. Истекувања 
на електролитот од опреми, резервоари и цевоводни линии се 
собираат и се испраќаат кон базенот за рафинати, а оттаму кон 
процесот на лужење. 

6.3.16  Мокар скубер  Воздухот се внесува одгоре надолу, а водата се 
распрснува преку млазници оддолу нагоре. Во дното на 
скруберот се формира  воден слој , и воздухот  поминува  низ 
овој слој, и киселината се растворува. Вентилаторот е опремен 
со фреквентен регулатор за обезбедување на оптимален 
перформанс на системот.  При правилна работа на површината  
на водниот слој се формира  пена. За спречување на 
изнесувањето на капки  раствор од скруберот  меѓу него и 
вентилаторот е монтиран одделувач на капки. Во скруберот  
циркулира техничка вода што ја раствора киселинската магла. 
При достигнување на одредена концентрација на киселината, 
водата ќе биде префрлена , т.е искористена во процесот на 
подготовка  на раствор за лужење. 

6.3.17 Комуналните отпадни води се собираат и се третираат во 
пречистителна станица. 

6.3.18 Атмосферските отпадни  води  се собираат се таложат и 
одмастуваат 
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6.3.19 Складирање на сулфурна киселина за спречување на 
инцидентните излевања се направени танквани за резервоарите 
за сулфурна киселина.Сулфурната киселина е сместена во 
четири метални цистерни од по 50 m3 кои се сместени позади 
објектот до таложниците за технолошки раствори во танквана 
која е со висина од 2,5m, ширина 15 m и длабочина на хавариски 
простор до висина на врата за влез  од 60 cm. Просторот е 
изграден од бетон  и е целосно заштитен со кисело отпорни 
премази, а на крајот има собирна шахта со пумпа во случај на 
истекување или врнежи  да се испумпа во таложници за 
технолошки раствори . На влезот на самата танквана има вреќи 
со вар за неутрализација доколку дојде до прокапување или 
истекување на сулфурната киселина. Местото каде што се врши 
достава со камион и дополнување на киселина (пристапна 
рампа) е обезбедено од помали истекувања, односно тоа е 
интегрирано во танкваната и системот за собирања на 
инцидентни истекувања. 

6.3.20 Fekalnite vodi od emisionata to~ka BE1  se tretiraat vo 

Pre~istitelna stanica pred da se ispu{tat  vo recipient. 

 
 

MONITORING  NA  EMISIITE  VO VODA 
 
 
Подземни води 
Поставена е мрежа за мониторинг на подземните води што се состои од 8 пиезометри: 

Ознака Opis Координати 
C-1 Бучимски дол, под брана  Д-1 Y 612266.273   X 613006.251    H 517.87 
C-2 Пат  за  с.Бучим N-41,64 606      E-22,35 130 
C-3 Спој на Јасенов дол и Тополничка 

река 
Y 613191.521   X 611463.283    H 446.35 

C-4 До објект на Лужење Y 612917.102   X 612283.993    H 483.16 
C-5 Под помошна брана во Јасенов дол Y 612934.350   X 611965.920    H 464.96 
C-6 Јасенов дол до асфалт за Бучим Y 612983.819   X 611960.922    H 466.38 
C-7 Под помошна брана во Јасенов дол N-41,64 101     E-22,35 194 
C-8 Јасенов дол до асфалт за Бучим N-41,64 122     E-22,35 121 

Во следната табела  се дадени параметрите за следење на квалитет на 
подземните води. 

 
Параметар Максимално дозволена концентрација 

за III класа на води 1, 2,       (µg/l) 
Фреквенција 

Ниво на 
подземна вода 

                       - ( 2 пати/ година) 

pH                  6,3 – 6,0 ( 2 пати/ година)
Електроспроводл
ивост 

                       - ( 2 пати/ година) 

Сулфати                        250 ( 2 пати/ година) 
Бакар                        50 ( 2 пати/ година)
Манган                     1000 ( 2 пати/ година)
Арсен                        50 ( 2 пати/ година)
Олово                        30 ( 2 пати/ година) 
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Железо                      1000 ( 2 пати/ година) 
Кадмиум                        10 ( 2 пати/ година) 
Цинк                       200 ( 2 пати/ година) 
Никел                       100 ( 2 пати/ година) 

 

Емисија на отпадни води 

 
Параметар Гранични  вредности Фреквенција 

Биолошка потрошувачка на 
кислород ( БПК 5) при 20 о C 

                         25 mg/l O2 Земање на составни, 
пропорционални на протокот или во 
еднакви интервали 24- часовни 
репрезентативни примероци, 12 
проби во првата година; 
4 проби во следните години, доколку 
оптадните води ги задоволуваат 
барањата. 

Хемиска потреба од кислород   
( ХПК ) 

                        125 mg/l O2 

Вкупно нерастворени материи                        35-60 mg/l  
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6.4 Emisii vo kanalizacija 

Vo momentov vo Rudnik Bu~im postoi pre~istitelna stanica za fekalni vodi. 

6.4.1 Emisiite vo kanalizacija od to~kata(ite) na emisija navedeni 

vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat samo od izvorot(ite) navedeni 

vo taa Tabela.   

 

Tabela 6.4.1 To~ka na emisija vo kanalizacija 

Oznaka na 
to~kata na 
emisija 

Izvor Kanalizacija 

   

 

                                 

6.4.2 za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana 

za voda za koja nema dadeno granici vo tabela 6.4.2, osven za 

koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo 

vodata. 

6.4.3 Nema da ima ispu{tawa na bilo kakvi supstancii koi mo`e da 

predizvikuvaat {teta na kanalizacijata ili da imaat vlijanie 

na nejzinoto odr`uvawe. 
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6.5 Emisii na toplina 

6.5.1 Nema termalno ispu{tawe koe }e ima vlijanie vrz `ivotnata 

sredina. 
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6.6 Emisii na bu~ava i vibracii 

6.6.1 Grani~nite vrednosti za osnovnite indikatori za bu~ava vo 

`ivotnata sredina predizvikana od izvori na bu~ava od 

instalacijata za koja se izdava ova dozvola }e bidat vo 

soglasnost so nacionalnoto zakonodavstvo na RM. ( Odluka za 

utvrduvawe pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na 

gra|anite od {tetnata bu~ava, Sl.vesnik na RM, br.1/09); 

(Pravilnik za grani~ni vrednosti na nivoto na bu~ava vo 

`ivotnata sredina, Sl.vesnik na RM, br.147/08). 

 
TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 

 

Бучава  

 
Ознака Opis Координати  Фреквенција 

AN1 Најужна точка на концесиски простор 612288,68  4610985,74  477 ( 2 пати/ година) 
AN2 Западно од оксидното одлагалиште, 

на граници на концесиски  простор 
612058,13  4611910,44  549 ( 2 пати/ година) 

AN3 Источно од основно одлагалиште 611804,93  4612117,13  524 ( 2 пати/ година) 

 

 

 
Grani~ni vrednosti na emisii na bu~ava 

Podra~je 
diferencirano 

spored stepenot na 
za{tita od bu~ava 

Nivo na bu~ava 
vo dBA 

Ld 

Nivo na 
bu~ava vo dBA 

Lv 

Nivo na bu~ava 
vo dBA 

Ln 

Podra~je od ~etvrt 
stepen 

70 70 60 

 

6.6.2 Mereweto na bu~ava }e se vr{i naj~esto no}e vo uslovi na 

normalna rabota na instalacijata.Mereweto na bu~ava mo`e 

da se vr{i ili dewe ili nave~er dokolku za toa postoi 

soodvetno barawe. 

6.6.3  O{tinata na ~ija teritorija se nao|a instalacijata treba 

eksplicitno da navede vo koe podra~je vo zavisnost od 

stepenot na za{tita od bu~ava (I,II,III ili IV)    se nao|a sekoe od 

mernite mesta soglasno Pravilnikot za lokaciite na mernite 

stanici i mernite mesta, Sl.vesnik na RM br.120/08) od {to }e 

zavisat grani~nite vrednosti na emisija (GVE) za bu~ava (L(dB)  
soglasno Pravilnikot za grani~ni vrednosti na nivoto na 

bu~ava vo `ivotnata sredina Sl.vesnik na RM, br.147/08) 

dadeni vo Tabelite 6.6.2. 

6.6.4 Nema da ima emisii na vibracii vo `ivotnata sredina.                                          
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7 Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni 
vodi 
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8 Uslovi nadvor od lokacijata 
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9 Програма за pодобрување 

9.1 Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo 

Tabela 9.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e 

isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot 

koga bilo kompletirana sekoja merka. 

 
Tabela 9.1.1 : Програма за подобрување 

Oznaka Merka Datum na 
zavr{uvawe 

Aktivnost 
br. 1 

Изградба на склад за отпад и обезбедување на услови 
за времено складирање на сите видови создаден отпад 

6 ({est) meseci 
po dobivaweto 
na dozvolata

Aktivnost 
br. 2 

Програма за управување со отпад 6 ({est) meseci 
po dobivaweto 
na dozvolata

Aktivnost 
br. 3 

План за управување со животна средина 6 ({est) meseci 
po dobivaweto 
na dozvolata

Aktivnost 
br. 4 

План за брза реакција во инцидентни случаи 6 ({est) meseci 
po dobivaweto 
na dozvolata

Aktivnost 
br. 5 

Мерки за спречување на ерозија во околина на браните- 
озеленување на простори, садење садници и 
оплеменување на вкупниот простор на локацијата 

Kontinuirana 
aktivnost 

Aktivnost 
br. 6 

Рекултивација на површини околу собирници за 
технолошки раствори на ерозија 

Kontinuirana 
aktivnost 

Aktivnost 
br. 7 

Обновување и реконструкција на одводни канали за 
атмосферски води на локацијата за лужење 

Kontinuirana 
aktivnost 
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10 Dogovor za promeni vo pi{ana forma 
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10.1 Koga svojstvoto "ili kako {to e drugo dogovoreno na pismeno" se 

koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e bara takov 

dogovor na sledniot na~in: 

10.1.1 Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno 

izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, 

ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa 

dozvola i 

10.1.2 Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite 

vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i 

sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od 

strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata. 

10.2 Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 10.1.1 i dogovorena 

pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo 

otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno 

pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na 

promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva 

instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten 

dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se 

dopolnuva. 

10.3  Site pozna~ajni promeni vo instalacijata ili raboti povrzani 
so nea, a koi se od tipot na: 

a).Materijalna promena ili zgolemuvawe na: 

- prirodata ili koli~inata na bilo koja emisija 

- sistemite za namaluvawe/tretman ili prerabotka; 

- opsegot na procesite {to se izveduvaat; 

-gorivata, surovinite, me|uproiduktite, produktite ili 
sozdadeniot otpad, ili 

b).Bilo kakvi promeni na: 

-infrastrukturata na upravuvawe so lokacijata ili kontrola 
so nesakano ekolo{ko vlijanie; 

-nabavuva~ite koi bi imale vlijanie vrz `ivotnata sredina }e 
se izvedat ili }e zapo~nat so prethodno izvestuvawe za toa, i 
so dogovor so Nadle`en organ.
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Dodatok 1 

Pismena potvrda za izvestuvawa  

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do 

Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.  

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat 

soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba 

na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija. 

Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od 

onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za 

komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina. 

 

Potvrdata treba da sodr`i 
 
Del A 

 Ime na operatorot. 

 Broj na dozvola. 

 Lokacija na instalacijata. 

 Datum na dostavuvawe na podatoci.   

 Vreme, datum i lokacija na emisijata. 

 Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva: 

 Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga se 

slu~ila emisijata. 

 Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata. 

 Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata. 

 
Del B 

 Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A 

 Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na istiot 

problem.  

 Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe na 

zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako 

rezultat na emisijata.  

 Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci. 

 Ime      Po{ta.................................. 

 Potpis     Datum 

 Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot. 
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Dodatok 2 

Izve{tai za podatocite od monitoringot 
Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot za to~ka   AE1 

Parametar Period za davawe izve{tai Po~etok na periodot 

Cvrsti ~esti~ki Kvartalno  
 

 

Sulfur dioksid SO2 

 
 

Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot za to~ka    AE2 

Parametar Period za davawe izve{tai Po~etok na periodot

Isparlivi organski 

soedinenija 

Kvartalno  
 

 

 
Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot za to~ka  BE -1 
 

Parametar Period za davawe izve{tai Po~etok na periodot 

pH 2 pati godi{no  
 

 

BPK 

HPK 

Suspendirani materii 
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Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot 

Parametar To~ka na 
emisija 

Period za 
davawe 
izve{tai 

Po~etok na periodot 

Cvrsti ~esti~ki AE1 Kvartalno Do 31 Mart sekoja godina 

Sulfur dioksid SO2 AE1 Kvartalno Do 31 Mart sekoja godina 

Isparlivi organski 
soedinenija 

AE2 Kvartalno Do 31 Mart sekoja godina 

pH  BE -1 2 pati 

godi{no  
 

Deset dena po istekot na 
sekoi 6  meseci 

 
BPK 

HPK 

Suspendirani 
materii 

Godi{en izve{taj za 
`ivotna sredina 

Godi{no Do 31 Mart sekoja godina 

Evidencija na 
incidenti 

Kako se slu~uvaat Vo rok od 3 (tri) dena po 
incidentot 

Emisii vo vozduh i 
voda 

Soglasno tabela D2 

Otpad Godi{no Deset dena po istekot na 
kalendarskata godina 

Energetska 
efikasnost 

Godi{no Deset dena po istekot na 
kalendarskata godina 

Potro{ena voda Godi{no Deset dena po istekot na 
kalendarskata godina 

Kvalitet na 
ambientalen vozduh 

                 Godi{no 
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TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor1’2 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 
vo ramkite na samata 

lokacija 
 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe 
so prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
Toni/ 

mese~no 
m3 / 

mese~no 
 

(Nacin i lokacija) (Metod, lokacija 
i prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Руда која 
останува по 
процесот на 
лужењe 

01 03 07* Други отпади од 
физичко и хемиско 
збогатување 
на корисни метални 
руди,кои се ископуваат 
исодржат опасни 
материи 

Не може да се изрази 
месечна количина 
бидејќи се работи за 
формирани купови 
кои на крајот од 
работниот век 
стануваат отпади.

Куповите за 
лужење ќе 
претставуваат 
депонии. Детали 
во Додаток V. 

/ / 

Талог на црна 
сулфурна 
киселина 

06 01 01* Сулфурна и 
сулфуреста 
киселина 

Во овој момент 
непознато. Се работи 
за отпад од 
одржување, како 
резултат на чистење 
на резервоарите за 
H2SO4. (чистење по 
потреба, на неколку 
години). Од тие 
причини не може да 
се изрази месечна 
вредност.

 Предвидено 
превземање од 
надворешна 
фирма. 

 

„Брада“ со 
бентонит 

11 02 07* Други отпади кои 
содржат опасни 
материи 

0,1     

Отпадна 
органика 

16 07 08* Отпади кои содржат 
масла и нафтени 
производи 

0,005     

Нехлорирани 
моторни 
подмачкувачки и 
масла за 

13 02 05* Минерални 
нехлорирани 
моторни и 
трансмисиони 

0,001 (на 
две 
години) 

  Предвидено 
превземање од 
надворешна 
фирма.

 

                                                           
1 За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес 
2 Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето исктористување и одлагање на отпад 
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Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor1’2 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe 
vo ramkite na samata 

lokacija 
 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe 
so prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
Toni/ 

mese~no 
m3 / 

mese~no 
 

(Nacin i lokacija) (Metod, lokacija 
i prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

запчаници на 
минерална 
основа 

масла и масла за 
подмачкување 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* Оловни акумулаторни 0,001   Превземање од 
надворешна 
фирма – 
договор со 
ИВАЛ ТРЕЈД 

 

Флуоресцентни 
цевки и други 
отпадоци, кои 
содржат жива 

20 01 21* Флуоресцентни ламби 
и 
друг отпад што содржи 
жива 

 4-5  Предвидено 
превземање 
однадворешна 
фирма. 

 

SX талог 11 02 06* Отпади 
одхидрометалургија на 
бакарот, различни од 
споменатите во 11 02 
05 

Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nacrt  A  - Интегрирана еколошка дozvola : Zakon za `ivotna sredina                                                  
Instalacija za koja se izdava dozvolata: DPTU  Bu~im  DOO - Radovi{,  Постројка за лужење на бакарни руди и  добивање на  катоден бакар    
ul. Svети  Spaso Radovi{ki bb,  2420 Radovi{ 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br.  
Datum na izdavawe na Dozvolata           70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela V.2.2   Otpad - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 
 
 

Otpaden materijal Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor3’4 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe vo 
ramkite na samata lokacija56 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
Toni/ mese~no m3 / 

mese~no 
 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Отпадни аноди 11 02 03 Отпади од 
производството 
на аноди за 
електролизни 
процеси во 
водна средина 

 
Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено. 

 
 

Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

Отпадни катоди 19 10 01 Отпади од 
железо и челик 

Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено.

 Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

Отпадна 
хартија и 
картон 

15 01 01 Пакување од 
хартија и 
картон 

0,03   Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

Пластична 
амбалажа 

15 01 02 Пакувања од 
пластика 

 
 

0,02 СТИЛКОМ Радовиш 
– склучен договор во 
прилог. 

 

                                                           
3 За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес 
4 Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето исктористување и одлагање на отпад 
5 Методот на искористување или одлагање на отпадот треба да биде јасно опишан и посочен во Прилогот Е1. 
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Otpaden materijal Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor3’4 Koli~ina Prerabotka/odlo`uvawe vo 
ramkite na samata lokacija56 

 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
Toni/ mese~no m3 / 

mese~no 
 

(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Амбалажи од 
дрвени 
материјали 

15 01 03 Пакувања од 
дрво 

 
 

0,5  Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма.

 

Гуми кои се 
надвор од употреба 

16 01 03 Искористени 
гуми од возила 

 
 

0,03  Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

Отпадоци од 
железо и челик 

19 10 01 Отпад од 
железо и челик 

0,1   ФИЛ-КАС Струмица – 
склучен договор во 
прилог. 
 

 

Отпадоци од 
обоени метали 

19 10 02 Отпад од 
обоени метали 

Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено.

 ФИЛ-КАС Струмица – 
склучен договор во 
прилог. 
 

 

Опрема која е 
надвор од 
употреба, 
различна од 
споменатата 

16 02 14 Отфрлена 
опрема 
поинаква од 
онаа во 16 02 
09 и 16 02 12 

0,005   Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

Измешани 
секојдневни 
отпадоци 

20 03 01 Измешан 
комунален 
отпад 

 0,5   Јавно претпријатие 
ПЛАВАЈА Радовиш. 
Склучен договор во 
прилог. 

Талози од 
чистење на 
секојдневни 
отпадни 
комунални 
води 

19 08 05 Мил од 
преработка на 
комунални 
отпадни води 

Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено. 

 Одложување на 
хидројаловиште за 
ѓубрење на садници 

 

Отпадни аноди 11 02 03 Отпади од 
производството 
на аноди за 
електролизни 
процеси во водна 
средина 

Во овој момент 
непознато, ќе биде 
дополнително 
одредено. 

 Предвидено 
превземање од 
надворешна фирма. 

 

 


