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ПРИЛОГ 2: 

Листа на проверка ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД 

ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
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Прашања што треба да се земат 
предвид 

Да /Не 
/?/Несоодветно 
(NA) 
(N/A – доколку 
прашањето е 
релевантно за 
конкретниот 
проект) 

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

Краток опис на проектот: Описот е даден во писмото за намери 

1. Дали изградбата, работењето или 
затворањето на проектот ќе 
содржи активности кои ќе 
предизвикаат физички промени на 
локалитетот (топографија, 
користење на земјиштето, 
промени во водните тела итн.)? 

Да Изградбата и работењето на проектот ќе 
предизвика физички (топографски) промени на 
местото каде се наоѓаат централната и локалните 
инсталации за управување со отпад. Не се 
предлага промена на водните тела. 

2. Дали изградбата или работењето 
на проектот ќе се користат 
природните ресурси како што се 
земјиште, вода, материјали или 
енергија, а особено ресурси што не 
се обновливи или се оскудни? 

Не Проектот нема да користи ресурси кои не се 
обновливи и кои се ретки. Функционирањето на 
депонијата ќе има потреба од материјал за 
покривање. 

3. Дали проектот ќе опфати употреба, 
чување, транспорт, поставување со 
или производство на супстанци или 
материјали што би можеле да 
бидат штетни по здравјето на 
луѓето или по животната средина, 
или што би предизвикале 
загриженост во врска со реални 
или перцепирани ризици по 
здравјето на луѓето? 

Не Проектот опфаќа транспорт, складирање и 
постапување со неопасен комунален отпад и со 
посебни текови на отпад. 

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

Да Проектот ќе произведе цврст отпад за време на 
изградбата (комунален и градежен отпад).  

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

Да Некои активности за отстранување на отпадот ќе 
генерираат аеросоли, прашина, штетни 
супстанции, мириси, итн. Проектот предлага 
повеќе контролни мерки кои треба да се 
имплементираат согласно најдобрите достапни 
техники. 

6. Дали проектот ќе предизвика 
бучава и вибрации или 
ослободување на светлина, 
топлинска енергија или 
електромагнетни зрачења? 

Да Во текот на фазата на изградба и  работење ќе има 
бучава и вибрации главно во рамките на 
парцелата на проектот. Најблиското населено 
место е оддалечено приближно 2,5 km и не се 
очекува никакво влијание. 
 

7. Дали проектот ќе доведе до 
ризици од контаминација на 
земјиштето или водата од 
испуштање на загадувачки 
материи врз земјиштето или во 
површинските води, крајбрежните 
води или морето? 

Не При нормално работење на проектот ќе се 
имплементираат технички мерки за контрола на 
исцедокот, со што ќе се спречи можност од 
загадување на почвата и водата. 



 

III 
 

 

 

 

Прашања што треба да се земат 
предвид 

Да /Не 
/?/Несоодветно 
(NA) 
(N/A – доколку 
прашањето е 
релевантно за 
конкретниот 
проект) 

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

8. Дали постои ризик од несреќи за 
време на изградбата или 
работењето на проектот кои би 
можеле да влијаат врз човековото 
здравје или животната средина? 

Да Главен ризик кој би можел да влијае врз 
човековото здравје или животната средина е 
нефункционирањето на системите за контрола на 
загадувањето (собирање и согорување на гасот, 
собирање и третман на исцедокот) и евентуалните 
пожари при активностите за отстранување на 
отпадот. Ќе бидат преземени мерки за 
спречување на овие ризици. 

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

Не Проектот нема да доведе до големи социјални 
промени. Тој ќе го подобри квалитетот на животот 
преку подобро управување со отпадот и ќе отвори 
работни места во секторот.  

10. Дали постојат и други фактори што 
треба да се земат предвид како на 
пример последователниот развој 
којшто би можел да доведе до 
влијанија врз животната средина 
или до можност за кумулативни 
влијанија со други постоечки или 
планирани активности на 
локалитетот? 

Не Не 

11. Дали постојат области на или околу 
локалитетот кои се заштитени со 
меѓународното, националното или 
локалното законодавство поради 
нивните еколошки, пределски, 
културни или други вредности, а 
кои би можеле да бидат засегнати 
од проектот? 

Не Нема влијание врз значајните и заштитени 
подрачја. 

12. Дали постојат некои други области 
на или околу локалитетот кои се 
важни или чувствителни од 
еколошки аспект, како на пример 
водни живеалишта, водотеци или 
други водни тела, крајбрежна зона, 
планини, шуми, а кои би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не Не постои површинско водно тело во близина на 
местото.  

13. Дали постојат некои други области 
на или околу локалитетот што ги 
користат заштитени, важни или 
чувствителни видови на фауна и 
флора, на пример размножување, 
гнездење, барање храна, одмор, 
презимување или преселба, а кои 
би можеле да бидат засегнати од 
проектот? 

Не Не 



 

IV 
 

 

 

 

Прашања што треба да се земат 
предвид 

Да /Не 
/?/Несоодветно 
(NA) 
(N/A – доколку 
прашањето е 
релевантно за 
конкретниот 
проект) 

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

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

Не Не 

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

Не Не 

16. Дали постојат транспортни патишта 
или објекти на или околу 
локалитетот што јавноста ги 
користи за пристап до закрчување 
или што создаваат еколошки 
проблеми, а кои би можеле да 
бидат засегнати? 

Не Не 

17. Постојат ли патишта или објекти на 
или околу локацијата каде јавноста 
пристапувала или ги блокирала кои 
предизвикуваат еколошки 
проблеми кои би можеле да бидат 
засегнати? 

Не Подрачјето во кое се наоѓа инсталацијата за 
депонирање е ретко населено и не се очекуваат 
влијанија врз јавни патишта или објекти. 

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

Да Не. Најблиското населено место е Мегленци кое се 
наоѓа на околу 2,4 километри раздалеченост и има 
само 20 жители. 

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

Не На локацијата и во нејзина близина нема културно 
наследство или споменик на културата. 

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

Не Не 

21. Дали во моментов има некои 
употреби на земјиштето на или 
околу локацијата (на пр. За 
живеалишта, градини, друг 
приватен имот, индустрија, 
трговија, рекреација, отворени 
јавни површини, објекти во 
заедницата, земјоделие, 
шумарство, туризам, рударство 
или каменоломи) што би можеле 
да бидат засегнати од проектот? 

Не Во непосредна близина на предложената локација 
се наоѓа нестандардна општинска депонија и 
наоѓалишта за ископување на јаглен. 
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Прашања што треба да се земат 
предвид 

Да /Не 
/?/Несоодветно 
(NA) 
(N/A – доколку 
прашањето е 
релевантно за 
конкретниот 
проект) 

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

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

Не Не 

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

Не Не 

24.  Дали постојат области на или 
околу локалитетот што се зафатени 
од некои чувствителни употреби на 
земјиштето, на пример болници, 
училишта, верски објекти, објекти 
во заедницата, а што би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не Не 

25.  Дали постојат области на или 
околу локалитетот што содржат 
важни, висококвалитетни или 
оскудни ресурси како на пример 
подземни води, површински води 
шуми, земјоделско земјиште, 
рибници, туристички ресурси или 
минерали, а што би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не Не 

26.  Дали постојат области или околу 
локалитетот што се веќе предмет 
на загадување или на штети врз 
животната средина, на пример 
каде постојните законски 
стандарди за животна средина, а 
што би можеле да бидат засегнати 
од проектот? 

Не Не 

27.  Дали местото каде е лоциран 
проектот е подложен на 
земјотреси, спуштање на 
земјиштето, лизгање на 
земјиштето, ерозија, поплави или 
екстремни/лоши климатски услови 
како на пример големи 
температурни разлики, магли, 
силни ветришта, а што би можеле 
да доведат до тоа проектот да 
предизвика еколошки проблеми? 

Не Не 
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ПРИЛОГ 3 
ЛИСТА НА ПРОВЕРКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ОВЖС: ПРАШАЊА ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОЕКТОТ 

 
 

Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

1. Дали изградбата, работењето или затворањето на проектот ќе содржи активности кои ќе предизвикаат физички промени на локалитетот (топографија, 
користење на земјиштето, промени во водните тела итн.)? 

1.1 Трајна или привремена промена на 
употребата на земјиштето, на земјишната 
покривка или на топографијата, вклучително и 
зголемување во интензитетот на употреба на 
земјиштето? 

Да Постои потреба од употреба на земјиште. 
Проектните активности ќе предизвикаат 
физички промени на пејзажот што вклучува 
промени во топографијата, сегашната 
употреба на земјиштето и на визуелните 
аспекти на подрачјето. 

Не. Ефектите од употребата на 
земјиштето ќе бидат ограничени на и во 
близина на централните инсталации на 
локацијата. 

1.2 Расчистување на постоечко земјиште, 
вегетација и градби? 

Да За време на земјените работи и 
рангирањето, ќе има ограничено 
расчистување на вегетацијата.  

Не. Се очекува ограничена загуба на 
ретка вегетација, но не на загрозени 
или заштитени видови согласно 
националното или меѓународно 
законодавство.  

1.3 Создавање на нови употреби на земјиштето? Да Само во рамките на локацијата. Не. 

1.4 Предградежни испитувања, на пример ископ 
на дупки, тестирање на земјиштето? 

Да Ќе бидат спроведени стандардни 
геотехнички и хидрогеолошки 
истражувања. 

Не. 

1.5 Градежни работи? Да Градежните работи ќе влијаат врз 
употребата на земјиштето и топографијата. 

Не. Градежните активности ќе бидат 
ограничени и ќе имаат краткотрајно 
влијание. 

1.6 Работи на рушење? Не / / 

1.7 Привремени локации што се користат за 
градежни работи или за сместување на 
градежни работници? 

Не / / 

1.8 Надземни градби, објекти или земјени насипи 
кои вклучуваат линеарни, т.е должински 

Да Само ископувањата за градби. Не. 



 

VIII 
 

 

 

 

Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

конструкции (далноводи, телефонски водови, 
железничка инфраструктура, автопати), ископ 
на земја и пополнување со земја или ископи 
за објекти? 

1.9 Подземни работи кои вклучуваат рударски 
активности или изградба на тунел? 

Не / / 

1:10 Работи на култивирање на неплодно 
земјиште? 

Не / / 

1:11 Копање со багер? Да Проектот предвидува копање и рангирање 
за време на изградбата на депонијата и на 
инсталациите во централната постројка за 
управување со отпад. 

Не се очекува значително влијание 
поради ограничениот обем на 
копањето. 

1:12 Крајбрежни градби, на пр. ѕидови крај море, 
пристаништа? 

Не / / 

1:13 Крајбрежни објекти? Не / / 

1:14 Процеси на производство? Не  / /  

1:15 Објекти за складирање на стоки и материјали? Да Во депонијата ќе се складираат 
рециклабилните материјали и компостот. 
Одредени  количини на комунален и 
рециклабилен отпад ќе се складираа во 
Претоварните станици, но не повеќе од 48 
часа.  
 

Не, со оглед на тоа дека проектот ќе 
имплементира повеќе мерки за 
ублажување кои ќе бидат 
имплементирани согласно најдобрите 
достапни техники.  

1:16 Постројки за третман или отстранување на 
цврст отпад или течни ефлуенти? 

Да Проектот предвидува отстранување на 
отпад. Сите отпадни води кои ќе бидат 
произведени за време на проектот ќе 
бидат собирани и со нив ќе се управува 
соодветно.  

Не, со оглед на тоа дека ќе се применат 
повеќе мерки за ублажување кои ќе 
бидат имплементирани согласно 
најдобрите достапни техники. 
 
 
 



 

IX 
 

 

 

 

Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

 
 
 
 
 

1:17 Објекти за долгорочно сместување на 
работници? 

Не / / 

1:18 Нов копнен, железнички или поморски 
сообраќај за време на изградбата или 
работењето? 

Не Можеби ќе биде потребна реконструкција 
или подобрувања на постоечкиот 
пристапен пат.  

Не 

1:19 Нова копнена, железничка, воздухопловна, 
водна или друга транспортна инфраструктура 
вклучувајќи нови или изменети патишта и 
станици, пристаништа, аеродроми итн.? 

Не / / 

1:20 Затворање или пренасочување на посточеки 
транспортни патишта или инфраструктура, што 
доведува до промени на движењата во 
сообраќајот? 

Не / / 

1:21 Нови или пренасочени далноводи или 
цевководи? 

Да Постои потреба од нов далновод. Не. 

1:22 Зафаќање на водите, изградба на брана, 
подводен канал, прегрупирање или други 
промени на хидрологијата на водотеци или 
аквифери? 

Не / / 

1:23 Премини преку водотеци? Не / / 

1:24 Црпење или трансфери на вода од подземни 
или површински води? 

Не / / 

1:25 Промени во водните тела или на површината 
на земјата кои влијаат врз одводот или 
истечните води? 

Не / / 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

1:26 Транспорт на персонал или материјали за 
градба, работење или затворање на објект? 

Да Очекуван е транспорт на работници, 
материјали и отпад во сите фази на 
проектот.  

Не. Не се очекува транспортот на отпад 
значајно да го зголеми сообраќајот во 
регионот. 

1:27 Долгорочна демонтажа или затворање на 
инсталација или работи на враќање во 
задоволителна состојба? 

Не / / 

1:28 Тековна активност за време на затворањето 
којшто би можела да има влијание врз 
животната средина? 

Не / / 

1:29 Прилив на луѓе во одредена област било 
повремено било трајно? 

Не / / 

1:30 Внесување на туѓи (надворешни) видови? Не / / 

1:31 Губење на автохтони видови или генетска 
разновидност? 

Не / / 

1:32 Некои други активности? Не / / 

2. Дали при изградбата или работењето на проектот ќе се користат природни ресурси како што се земјиште, вода, материјали или енергија, а особено 
ресурси што не се обновливи или се оскудни? 

2.1 Земјиште, особено неуредено или 
земјоделско земјиште? 

Да Инсталацијата за централно управување со 
отпад ќе зафаќа приближно 18 ha. Една 
претоварнa станица се очекува да зафаќа 1-
2 ha. 

Не. Земјиштето што ќе се користи е тесно 
и не е  значајно. 

2.2 Вода? Да Водата ќе се користи за миење и за 
санитарни цели. 

Не. Депонијата не бара значителна 
потрошувачка на вода. 

2.3 Минерали? Не / / 

2.4 Агрегати (песок, чакал, дробен камен)? Да За имплементацијата на проектот 
потребно е одредено количество на 
агрегати. За време на работењето ќе се 
употребува мало количество на агрегати. 

Не. 

2.5 Шуми и дрвја? Не / / 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

2.6 Енергенси, вклучително електрична енергија и 
горива? 

Да Горивото е неопходно за опремата и 
возилата. Постои потреба од изградба на 
трансформатор за снабдување со струја 
затоа што на местото нема електрична 
енергија пред врската со далноводите.  

Не, поради целта на инсталацијата и 
видовите на технологија кои се 
користат. 

2.7 Други ресурси? Да За работата на депонијата, потребно ќе 
биде покривање со почва. Дел од овој 
материјал ќе се произведува во фазата на 
изградба. Можно е дел од материјалите да 
бидат обезбедени од надвор. 

Не. 

3. Дали проектот ќе опфати употреба, чување, транспорт, поставување со или производство на супстанци или материјали што би можеле да бидат штетни 
по здравјето на луѓето или по животната средина, или што би предизвикале загриженост во врска со реални или перцепирани ризици по здравјето на 
луѓето? 

3.1 Дали проектот ќе опфати употреба на 
супстанци или материјали што се опасни или 
токсични по човековото здравје или 
животната средина (флора, фауна, 
водоснабдување)? 

Не Не. / 

3.2 Дали проектот ќе резултира со промени во 
појавата на болести или ќе ги засегне 
векторите на болеста (на пр. болести што се 
пренесуваат преку инсекти или вода)? 

Не Акумулираниот отпад може да привлече 
извори на болести (кои ги пренесуваат 
штетници или птици или како резултат на 
нетретиран исцедок).  

Не. Проектот ќе вклучува повеќе 
технички и оперативни мерки за да се 
спречат несакани ефекти со изворите на 
болести. 

3.3 Дали проектот ќе има влијание врз 
добросостојбата на луѓето, на пример преку 
промена на животните услови? 

Да Проектот ќе го подобри квалитетот на 
живот преку подобро управување со 
отпад. 

Да, воведувањето на Интегриран 
систем за управување со отпад ќе има 
значително позитивно влијание на 
условите за живот на луѓето како и на 
животната средина во двата региона. 

3.4 Дали постојат некои особено вулнерабилни 
групи на луѓе кои би можеле да бидат 

Не / / 



 

XII 
 

 

 

 

Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

засегнати од проектот, на пр. Болнички 
пациенти, стари лица? 

3.5 Некои други причини? Не / / 

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

4.1 Јаловина или рударски отпад? Не / / 

4.2 Комунален отпад (отпад од домаќинства или 
комерцијален отпад)? 

Да За време на изградбата и работата ќе се 
создава комунален отпад поради 
присуството на работници на локацијата.  

Не. Целта на проектот е воведување на 
интегриран систем за управување со 
отпад кој ќе го земе предвид 
соодветното управување со секаков 
отпад поврзан со проектот.  

4.3 Опасен или токсичен отпад (вклучувајќи 
радиоактивен отпад)? 

Не Не / 

4.4 Друг отпад од индустриски процеси? Не Не Не 

4.5 Вишок на производи? Не / / 

4.6 Мил од отпадни води или други видови мил 
од третман на ефлуент? 

Да Во оперативната фаза, процесот на 
третирање на отпадот ќе создава исцедок 
и отпадна вода. 

Не. Талогот од постројката за третман 
редовно ќе се отстранува и истиот ќе се 
депонира на безбеден начин, 
најверојатно на депонијата. 

4.7 Градежен шут или отпад од активности на 
рушење објекти? 

Да За време на градежната фаза ќе се создава 
градежен отпад. 

Не. Нема да има значително влијание 
од создадениот градежен отпад. 

4.8 Вишок (излишни) машини или опрема? Не / / 

4.9 Контаминирано земјиште или друг материјал? Не / / 

4:10 Отпад од земјоделски активности? Не / / 

4:11 Некој друг цврст отпад? Не / / 

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

5.1 Емисии од согорување на фосилни горива од 
стационарни или мобилни извори? 

Да Нема да има емисии од стационарни 
извори. Емисии ќе има од подвижните 
извори (возила за транспорт на материјали 
во градежната фаза и превоз на отпадот во 
оперативната фаза на проектот). 

Не. 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

5.2 Емисии од производни процеси? Да Депонија: Депониите за комунален цврст 
отпад се извор на депониски гас што е 
резултат на анаеробното распаѓање на 
органските материјали и се состои главно 
од CO2 и CH4, кои се главни стакленички 
гасови. Исто така, за време на работењето 
на депонијата може да настане прашина 
како резултат на дневните процедури за 
покривање. 
Претоварни станици: Мала количина на 
прашина може да биде ослободена за 
време на истоварањето на отпадот во 
претоварните станици, но нема да има 
значајни влијанија. Влијанијата од ПС 
заради можните мириси е многу ниско. 
 

Не. Ќе се врши собирање и горење на 
метанот.  

5.3 Емисии од постапки со материјали што 
вклучуваат чување или транспорт? 

Да При транспортот на материјалите во 
градежната фаза како и за време на 
транспортот на отпадот во оперативната 
фаза ќе се емитуваат честички и издувни 
гасови. 

Не. Емисиите во воздухот ќе бидат 
краткотрајни (за време на изградбата) и 
ограничени за време на работењето. 

5.4 Емисии од градежни активности вклучувајќи 
го и погонот и опремата? 

Да Очекувани се емисии во воздухот од 
градежната опрема и транспортните 
возила. 

Не. Влијанието ќе биде кратко и 
незначително. 

5.5 Прашина или миризби од постапувањето со 
материјали вклучувајќи и градежни 
материјали, отпадни води и отпад? 

Да Да. Прашина и мирис ќе бидат 
ослободени при собирањето и 
транспортот на отпадот, до депонирањето 

Не. Проектот предвидува соодветни 
мерки за спречување на овие емисии 
(секојдневно покривање на отпадот, по 
негово компактирање) 

5.6 Емисии од инцинерација на отпад? Не Не Не 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

5.7 Емисии од горење на отпад на отворен 
простор (на пр. искинати материјали, 
градежен шут)? 

Не Не Не 

5.8 Емисии од некои други извори? Не Не Не 

6. Дали проектот ќе предизвика бучава и вибрации или ослободување на светлина, топлинска енергија или електромагнетни зрачења? 

6.1 Од работењето на опремата, на пример 
мотори, вентилациска постројка, дробилки? 

Да Бучава и вибрации ќе бидат произведени 
од работењето на опремата за утовар, 
дробилките, сепараторите за воздух, 
системите за дезодорација/отпрашување, 
подвижните ленти, машините за 
балирање, сообраќајот на камиони за 
истовар на остатоци во депонијата, а исто 
така и од набивањето на остатоците, 
прекривањето на отпадот и други земјени 
активности. 
 

Не. Инсталацијата за централно 
управување со отпадот ќе се наоѓа во 
оддалечено подрачје каде нема да има 
населено место во радиус од најмалку 
2,5 km. Eфектот од бучавата и 
вибрациите може да се смета за 
незначителен.  

6.2 Од индустриски или слични процеси? Да Инсталации за централно управување со 
отпад се слични на индустриските 
инсталации. За време на нивната работа ќе 
се произведува бучава и вибрации. 

Не 

6.3 Од градежни работи или работи на рушење? Да Во фазата на изградба ќе се генерираат 
бучава и вибрации. 

Не 

6.4 Од експлозии или натрупување? Не / / 

6.5 Од градежни активности или сообраќај во 
функција на работата? 

Да Поради транспорт на материјали и инертен 
отпад. 

Не 

6.6 Од системи за осветлување или разладување? Не / / 

6.7 Од извори на електромагнетно зрачење (да се 
земат предвид влијанијата врз блиската 
чувствителна опрема и врз луѓето)? 

Не / / 

6.8 Од некои други извори? Не / / 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

7. Дали проектот ќе доведе до ризици од контаминација на земјиштето или водата од испуштање на загадувачки материи врз земјиштето или во 
површинските води, крајбрежните води или морето? 

7.1 Од постапување со, чување, употреба или 
пролевање на опасни или токсични 
материјали? 

Не Проектот вклучува отстранување на 
неопасен комунален отпад. 

Не, ќе се имплементира сет мерки за да 
се спречи загадување на почвата и 
водата. 

7.2 Од испуштање на отпадни води или други 
ефлуенти (третирани или нетретирани) во 
вода или во земја? 

Да Проектот ќе генерира отпадни 
води/исцедок, кои ќе бидат собирани и 
третирани во централната пречистителна 
станица за отпадни води.  

Не. Отпадните води ќе бидат соодветно 
третирани во ПСОВ пред истите да бидат 
испуштени во реципиентот. 

7.3 Преку таложење на загадувачки материи 
емитирани во воздухот на земја или во вода? 

Не / / 

7.4 Од некои други извори? Не / / 

7.5 Дали постои ризик од долготрајна 
акумулација на загадувачки материи во 
животната средина од овие извори? 

Не / / 

8. Дали постои ризик од несреќи за време на изградбата или работењето на проектот кои би можеле да влијаат врз човековото здравје или животната 
средина? 

8.1 Од експлозии, прелевања, пожари итн.; од 
чување, постапување со, употреба или 
производство на опасни или токсични 
супстанци? 

Да Депонискиот гас (метан) е запаллив и во 
одредени услови, експлозивен. Исто така, 
дел од рециклабилниот отпад може да 
биде запаллив. 

Не. Ќе бидат преземени сите 
превентивни мерки. 

8.2 Од настани надвор од границите на 
вообичаената заштита на животната средина, 
на пр. откажување на системите за контрола 
на загадувањето? 

Не / / 

8.3 Од некои други причини? Не / / 

8.4 Дали проектот би можел да биде засегнат од 
природни катастрофи кои предизвикуваат 
штети врз животната средина (на пр. поплави, 
земјотреси, лизгање на земјиште итн.)? 

Да Можно е инсталациите да бидат засегнати 
од земјотреси. 

Не. Инсталациите ќе бидат изградени 
согласно барањата утврдени во 
законската рамка. 
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Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

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

9.1 Промени во големината, возраста, структурата 
на населението, социјалните групи итн.? 

Не / / 

9.2 Преку преселба на луѓе или рушење на 
домови или населби или на објекти во 
населбите, на пример училишта, болници, 
социјални установи? 

Не / / 

9.3 Преку населување на нови жители или 
создавање на нови населби? 

Не / / 

9.4 Преку упатување на поголеми барања до 
локалните установи или служби, на пример во 
врска со домувањето, образованието, 
здравството? 

Не Ќе се користи локална работна сила. Не. 

9.5 Преку создавање на нови работни места за 
време на изградбата или работењето или 
предизвикување појава на губење на работни 
места со последици по невработеноста и 
економијата? 

Да Се очекува проектот да отвори нови 
работни места во фазите на изградба и 
работа што ќе има позитивно влијание врз 
локалното население. 

Директниот ефект може да биде 
ограничен, но индиректниот ефект 
може да биде извонреден. 

9.6 Некои други причини? Не / / 

Прашање: Дали постојат и други фактори што треба да се земат предвид како  на пример последователниот развој којшто би можел да доведе до 
влијанија врз животната средина или до можност за кумулативни влијанија со други постоечки или планирани активности на локалитетот? 

10.1 Дали проектот ќе доведе до притисок за 
последователен развој кој би можел да има 
значително влијание врз животната средина, 
како на пример поголем број живеалишта, 
нови патишта, нови помошни индустрии или 
установи? 

Не / / 

10.2 Дали проектот ќе доведе до создавање на 
помошни установи или до развој поттикнат од 

Не / / 



 

XVII 
 

 

 

 

Бр. Прашања што треба да се земат предвид во 
определување на обемот на ОВЖС? 

Да / Не ? Кои карактеристики од проектното 
опкружување би можеле да бидат 
засегнати и како? 

Дали постои веројатност ефектот да 
биде значаен? Зошто? 

проектот кои би можеле да имаат влијание 
врз животната средина, како на пример: 

• Помошна инфраструктура (патишта, 
снабдување со електрична енергија, 
третман на отпад или отпадни води 
итн.) 

• Изградба на живеалишта 

• Екстрактивни индустриски дејности 

• Дејности на снабдување 

• Други? 

10.3 Дали проектот ќе доведе до грижа за 
локацијата по престанокот на работата на 
инсталацијата којашто би можела да има 
влијание врз животната средина? 

Да Откако ќе биде затворена, депонијата ќе 
треба да биде рехабилитирана и 
мониторирана за да се спречат 
евентуалните негативни влијанија врз 
животната средина, како што се истурање 
на исцедокот и миграција на депонискиот 
гас. 

Не. Затворањето и последователните 
активности во однос на депонијата ќе 
бидат предмет на посебен проект 
согласно законот за управување со 
отпад. 

10.4 Дали проектот ќе постави преседан за идни 
случувања? 

Да Да. Ова е еколошки и развоен проект, кој ќе 
послужи како пример за други слични 
проекти (пр. Управување со отпадни води, 
итн.) 

 

10.5 Дали проектот ќе има кумулативни ефекти 
поради близината до други постоечки или 
планирани проекти со слични влијанија? 

Да Изградбата на депонијата има позитивно 
влијание врз животната средина што се 
должи на затворање на нестандардните 
депонии во двата региона, а потоа самат 
општинска нестандардна депонија што се 
наоѓа веднаш до планираната.  

Не. Управувањето со отпад во двата 
региона ќе биде организирано во 
согласност со националните и ЕУ 
регулативите. 

 


