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1 НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ  

1.1 Општи информации  

1.1.1 Вовед  

Инвеститорот на Проектот, „Г.Р.А.Д-Екологија“ ДООЕЛ, Велес, планира да изгради постројка за 

производство на дизел гориво во стопанскиот комплекс Билимбегово на КП 169/2, КО Илинден 

на површина од 19.334,00 m2. Постројката е наменета за преработка на отпадни масла од 

секаков вид (освен трансформаторско масло)1, со цел добивање дизел гориво.  

Процесот на производство на дизел горивото ќе се врши со каталитичка деполимеризација, 

изведена при услови на атмосферски притисок во KDV постројка, патентирана од германскиот 

научник др. инж. Кристиан Кох. Инвеститорот на проектот „Г.Р.А.Д-Екологија“ планира да гради 

постројка KDV2 1000, што значи постројка со капацитет од 1000 l/h произведено дизел гориво.  

1.1.2 Барање на националната правна рамка  

Во согласност со Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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 Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се 

утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.74/05, 109/09 и 164/12), конкретната проектна 

активност-Изградба на постројка за производство на дизел гориво, припаѓа во Прилог I–точка 8: 

„Инсталации за депонирање на отпад, за горење, согорување и физички и хемиски третман“, 

односно проекти за кои задолжително треба да се изработи Студија за оцена на влијанијата врз 

животната средина. 

Инвеститорот на Проектот, достави Известување за намера за реализација на Проект-изградба 

на постројка за производство на дизел гориво во општина Илинден до Министерството за 

животна средина и просторно планирање (Известување за намера и барање на утврдување на 

обем бр. 11-8203/1 од 30.07.2014) 

Во постапка утврдена со Закон, Министерството издаде решение (бр. 11-8203/2 од 15.08.2014 

година) со кое ја потврдува потребата од спроведување ОВЖС постапка за активностите за 

изградба на постројка за производство на дизел гориво во општина Илинден и притоа го 

определи обемот на ОВЖС студијата. 

1.1.3 Управување со отпадот во Република Македонија 

Политиките за управување со отпад во Република Македонија се дефинирани во Националната 

Стратегија за управување со отпад за периодот 2008-2020 година, Националниот план за за 

управување со отпад  (2009-2015), Законот за управување со отпад („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 

163/13 и 27/14).  

Националната Стратегија за управување со отпад ја одразува националната политика во 

доменот на управување со отпадот и претставува основа за спроведување на интегриран систем 

за управување со истиот, кој ќе биде одржлив и ефективен во однос на трошоците.  

Главна цел на Националниот план за за управување со отпад  (2009-2015) е намалување на 

влијанието врз животната средина преку постапно воспоставување на мрежата на капацитети за 

управување со отпад, како и изградба на депониски капацитети со помошни инфраструктурни 

                                                 
1 Постројката е наменета за преработка на пластика, гуми, гуми од возила, секаков вид на 
органска материја, но во почетното работење на постројката се предвидува преработка само на 
отпадни масла. 
2 KDV: Katalytische Durcklose Verölung = CDP: Catalytic Pressure less Depolymerisation = 
Каталитичка деполимеризација на атмосферски притисок 
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капацитети за преработка на отпадот за материјал/енергија и за активности на финално 

депонирање, во целост според стандардите на ЕУ. 

Законот за управување со отпад го уредува управувањето со отпадот; начелата и целите за 

управување со отпад; плановите и програмите за управување со отпадот; права и обврски на 

правни и физички лица во врска со управувањето со отпадот; барањата и обврските на правните 

и физичките лица кои произведуваат производи и пакувања и кои на крајот на животниот циклус 

ја оптоваруваат животната средина; начинот и условите под кои може да се врши собирање, 

транспортирање, третман, складирање, преработка и отстранување на отпадот; увозот, извозот 

и транзитот на отпадот; мониторингот;  информативниот систем; финансирањето и надзор над 

управувањето со отпадот. 

1.1.4 Цел на проектната активност  

Главна цел на проектната активност е изградба на постројка за производство на дизел гориво 

со третман на повеќе фракции отпад, меѓу кои и опасниот отпад со кој многу често несоодветно 

се управува, односно искористување на енергијата содржана во отпадот за производство на 

енергенс. 

Изградбата на постројката за производство на дизел гориво ќе даде допринос кон заложбите на 

Република Македонија за постигнување на целите за правилно управување со отпадот и негого 

повторно искористување за различни намени, односно искористување на отпадот како извор на 

енергија, како и намалувањето на увозната зависност на енергенси на РМ и задоволување на 

потрошувачката со домашно производство.   

Искористувањето на енергијата содржана во отпадот при третман во KDV постројка и 

производството на дизел гориво ќе допринесе за економски придобивки, како и придобивки за 

животната средина. 

1.1.5 Локација на проектот 

Постројката за производство на дизел гориво се планира да се изгради во стопанскиот комплекс 

Билимбегово на КП 169/2, КО Илинден, општина Илинден на површина од 19.334,00 m2. 

Општината се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10 km од потесното градско 

подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на тромеѓата Скопје-Куманово-Велес. 

Најблиски населени места до проектниот опфат се Ајватовци, Арачиново, Ченто и Илинден на 

воздушна оддалеченост од: 

 исток: Ајватовци на оддалеченост од 2.5 km, 

 север: Арачиново на оддалеченост од 1.5 km, 

 запад: Ченто на оддалеченост од 4 km, 

 југ: Илинден 2 km 

Катастарската парцела претставува дел од опфат за стопанскиот комплекс (дел 5, точка 5.2), 

каде се предвидени активности за лесна и незагадувачка индустрија или класа на намена на 

земјиштето Г2. Локацијата е опфатена со УП за вон населено место Илинден стопански комплекс 

„Белимбегово", Блок 5‐измени и дополнување‐општина Илинден плански период 2012‐2022 год. 

(Одлука бр. 7‐2097/7 од 21.08.2012 год.). 

1.1.6 Други развојни планови во подрачјето на проектната област 

Општина Илинден предвидува брз стопански развој, па поради тоа постојат неколку стопански 

целини, каде е предвидено изградба на индустриски капацитети со класа на намена на 

земјиштето Г2-лесна и незагадувачка индустрија.  На територијата на општина Илинден има 

изградено 9 индустриски зони со соодветна инфраструктура, која обезбедува предуслови за 

развој на индустрискиот сектор. Во Општината постојат и Технолошко индустриски развојни зони 
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Скопје 1 и Скопје 2 во н.м.Бунарџик како и новиот локалитет „Јака“ со намена за домување во 

семејни куќи и хотелско сместувачки капацитети. 

1.2 Правна и административна рамка     

Постапката за ОВЖС се спроведува во согласност со Поглавје XI од Законот за животната 

средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 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 соодветните подзаконски акти. 

Целта на постапката за ОВЖС е да се идентификуваат, опишат и оценат влијанијата што 

одреден проект (поради својот карактер, обем или локација) ги има или би можел да ги има во 

текот на неговата изградба, работење и престанок со работа врз: луѓето и биолошката 

разновидност; почвата, водата, воздухот и другите природни богатства, како и климата; 

историско и културно наследство и меѓусебните влијанија на овие елементи. 

Постапката за ОВЖС се спроведува во неколку чекори:  

 Известување за намера за спроведување на проектот (член 80 од ЗЖС); 

 Утврдување потреба за спроведување постапка за ОВЖС (член 80 и 81 од ЗЖС); 

 Утврдување на обемот на студијата за ОВЖС (член 82 од ЗЖС);  

 Подготовка на студијата за ОВЖС (член 83-84 од ЗЖС); 

 Јавна расправа и консултации со јавноста (член 90-91 од ЗЖС); 

 Извештај за соодветност на студијата (член 86 од ЗЖС); 

 Решение со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на 

проектот (член 87 од ЗЖС).   

1.3 Анализа на алтернативи   

Анализата на алтернативните решенија, кои се земени предвид од страна на инвеститорот, 

вклучувајќи ја и нултата алтернатива, е задолжителна при изработка на оцена на влијанието на 

проектот врз животната средина. Со цел да се овозможи максимална можна заштита на 

животната средина, при анализата на алтернативите, се разгледува најдобро избраното 

решение за локацијата и применетите технологии и техники, во однос на нивната достапност и 

можност за имплементација.  

Првата разгледувана алтернатива е да не се спроведува предложениот проект, т.е. 

алтернативата „да не се прави ништо“ или нулта алтернатива, а останатите разгледувани 

алтернативи се разгледувани во однос на технолошкиот процес,  можноста да се спроведува 

проектот и неговото влијание врз животната средина.  

При анализата на останатите алтернативи, локацијата не е разгледувана како алтернатива или 

опција, бидејќи истата е дефинирана со УП за вон населено место Илинден-Стопански комплекс 

„Белимбегово", односно дел од него (дел 5, точка 5.2) каде се предвидени активности за лесна 

и незагадувачка индустрија или Г2. Изборот на локацијата веќе е разработен како дел од 

Стратегиската оцена на животната средина за УП за вон населено место Илинден стопански 

комплекс „Белимбегово“, Блок 5. 

 Нулта алтернатива 

Доколку не се имплементира планираниот проект, состојбите во животната средина и 

социјалните аспекти ќе останат непроменети, односно ќе продолжат следните закани и 

трендови:  неодржливо управување со отпадот; неискористување на потенцијалот на отпадот за 

производство на енергенс; голема количина на отпадни масла и други фракции на отпад ќе 

завршуваат на депонија или неконтролирано ќе се горат, во индивидуални горилници, што ќе 

предизвика нарушување на медиумите од животната средина; намалена можност за активирање 

на невработеното работоспособно население; помалку приходи за приватни лица и индустриски 

капацитети од продажба на отпад, помалку приходи од даноци и комунални такси во буџетот на 
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општина Илинден; непроменета состојба на медиумите од животната средина на предметната 

локација. 

 Разгледувани алтернативи од аспект на технолошки процес на третман на отпадни 

масла 

Како разгледувани алтернативи од аспект на технолошки процес на третман на отпадни масла 

и производство на енергенс се разгледувани следните алтернативи: согорување на отпадни 

масла, гасификација и хидрогенизација, пиролиза и третман во KDV постројка. 

Со каталитичка деполимеризација во услови на атмосферски притисок овозможено е 

конвертирање на резидуите, како што се отпадна пластика, отпадно масло и масла, органски 

отпад (вклучувајќи ја и месната индустрија), преку економски прифатлив начин во дизел гориво.   

За разлика од другите методи во кои се согоруваат отпадните материјали и при што се 

произведува СО2 и штетни супстанции, како што се диоксините и фураните, кои потоа мораат да 

бидат филтрирани преку соодветни системи кои се скапи, а воедно мора да бидат да имаат 

највисоки технички перформанси за третман на гасови, оваа технологија овозможува речиси 

целосно претворање на суровината во висококвалитетен извор на енергија кој може да се 

складира–дизел гориво. Финалниот производ–дизел гориво има одличен квалитет и може да се 

користи без никакви рестрикции како гориво за сите дизел мотори. Во споредба со други 

технологии, оваа технологија овозможува да се добие идентичен производ, кој би се добил со 

синтеза на суровата нафта, но за период од три минути. Тоа преставува чист, комерцијален и 

апсолутно еколошки процес за производство  на дизел гориво со врвен квалитет.  

Предности на технолошкото решение се: брз начин на синтеза, само за неколку минути; 

синтетизираното гориво може да биде произведено со компетитивна цена, квалитетот на дизел 

горивото добиено со помош на KDV технологијата кореспондира со ЕN 590, технологијата има 

својство да ги врзува неорганските штетни супстанции во сол со јонска измена што 

е карактеристика на катализаторот, нема загадување на медиумите од животната 

средина. 

При избор на најсоодветна алтернативата најмногу се вреднувани еколошките перформанси на 

технолошкиот процес. Посебно е даден акцент на производството на штетните супстанции 

диоксини и фурани, како и на продукцијата на СО2 и остатоците кои се јавуваат при процесот. 

Од анализата на алтернативните решенија за третман на отпадните масла е констатирано дека 

третманот со KDV 1000 како технолошко решение, далеку ги надминува еколошките 

перформанси за разлика од другите разгледувани технологии.  

1.4 Опис на проектот  

1.4.1 Физички карактеристики на проектот и користење на земјиштето  

Земјиштето во проектната област е земјоделско земјиште, пренаменето во градежно. Во 

непосредната околина на проектната област не постојат населени места, комерцијално-

индустриски објекти, главна сообраќајница итн. 

1.4.2 Главни и придружни објекти кои ја сочинуваат постројката за производство 
на дизел гориво  

За  ефикасно, безбедно и квалитетно производство на дизел гориво потребно e изградба на 

следните објекти:   

Производна хала,  составена од два дела: дел во кој ќе биде сместен технолошкиот процес за 

производство на дизел гориво и дел за складирање на репро материјали (суровини). Овие два 

дела не се физички разделени и преставуваат една целина. 

Административен објект во кој ќе бидат сместени следните содржини: 3 (три) канцеларии, сала 

за состаноци, лабораторија, санитарии, гардероби и туш за вработените, чајна кујна, 

комуникации и репрезентативен приемен дел. 
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Портирница и објект за мерно читање на камионската вага се два мали помошни објекти. 

Објектот за мерно читање на камионската вага се наоѓа во непосредна близина на камионската 

вага. 

Камионска челично бетонска вага ќе биде поставена на самата новопроектирана интерна 

улица во близина на влезот во градежната парцела. 

Резервоари за складирање на отпадно масло и дизел гориво, како краен продукт. Предвидени 

се два идентични, полувкопани вертикално поставени резервоари со единечен капацитет од 400 

t (407 m3) или вкупно 800 t (814 m3). Предвидени се две преточувалишта и пумпи потребни за 

транспортирање на отпадното масло и дизел гориво. Двата резервоари, преку подземен 

инсталиран цевковод се поврзани со производната хала. Дизел горивото преку подземен 

цевковод ќе се насочува во резервоар за дизел гориво, од каде ќе се транспортира со цистерни.  

За секој резервоар (А. Резервоар за отпадно масло и Б. Резервоар за дизел гориво) со 

зафатнина од 400 t (407 m3), е предвидено танквана, за прифаќање на евентуално истеченото 

масло. Резервоарите и танкваните се покриени со настрешница со што е оневозможено истите 

да се полнат со атмосферска вода (дождовница). 

Силос за сено (слама ќе се користи како репроматеријал) се наоѓа во непосредна близина 

на производната хала. 

Агрегат за струја се предвидува да се постави во непосредна близина на производната хала. 

Се предвидува да се постават два идентични агрегати. Агрегатите (набавени од производителот 

на постројката) ќе допринесат за непречена и континуирана работа на постројката за 

производство на дизел гориво.  

1.4.3 Сервисни објекти 

На локацијата, предвидена за изградба на постројка за производство на дизел гориво, нема 

изградено водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација. 

 Водоснабдување 

За задоволување за санитарните потреби, чистење и одржување на садови, површини, зеленило 

и сл., потребно е довод на вода. Во производниот процес не се користи вода, што значи нема 

потреба од довод на техничка вода за технолошкиот процес. Водоснабдувањето на локацијата 

ќе се врши од надворешната приклучна водоводна линија. 

 Канализација 

Одводот на санитарните отпадни води од објектот се предвидува да се изведе по најкраток пат 

и приклучи до водонепропусна септичка јама, додека не биде изведена уличната фекална 

канализациона мрежа. Празнењето и чистењето ќе се врши еднаш (1) месечно, пресметано во 

однос на собраната количина. Празнењето  ќе го врши лиценцирана фирма за вршење на 

дејноста, ангажирана од страна на Операторот на постројката со склучување договор за вршење 

на активноста. 

Од процесот на производство на дизел гориво не се генерираат отпадни води. Како спореден 

продукт од производниот процес се генерира вода која по својот квалитет може да се продава 

како дестилирана вода или чиста вода која може повторно да се користи за различни намени.  

Генерирани отпадни води поврзани со работата на постројката се водите од лабораторијата, 

одржување на работните површини, миење на садови за складирање  и сл.  

Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните површини 

на објектите, од површините на улиците и зелените површини. Атмосферската вода од кровните 

површини од објектите (администрација и производна хала) ќе биде прифатена и ќе оди  во  

атмосферската мрежа на локацијата. Оваа мрежа ќе биде поврзана со попивателни бунари се 

додека не се изведе колекторскиот систем предвиден со урбанистичката документација.  
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 Сообраќај 

Пристапот до парцелата е обезбеден од сервисна улица и истиот ќе биде изведен во целосен 

напречен профил во зоната на овој објект. 

 Електро-енергетски и телефонски приклучок 

Приклучокот на парцелата на дистрибутивната електроенергетска и телефонска мрежа ќе се 

изведе во согласност со енергетската согласност, издадена од ЕВН Македонија и во согласност 

со развојните програми на АД Македонски Телекомуникации. 

 Греење, ладење, вентилација 

Во објектите предвидени се уреди за греење, ладење и вентилација. За лабораторијата 

предвидена е одсисна вентилација преку независен вентилатор, поставен на кровната 

конструкција. За производниот погон е предвидена вентилација со помош на една клима комора 

која има улога да ги обезбеди минималните потреби за измена на воздух во халата. 

 Мерки за заштита од пожар, експлозии и опасни материи 

За сите објекти се предвидува громобранска инсталација во согласност со законската 

регулатива. За локацијата се предвидени мерки за заштита од пожар и мерки за евакуација. 

1.4.4 Опис на технолошкиот процес 

1.4.4.1 Опис на технологијата и процесот  

Постројка за производство на дизел гориво е наменета за преработка на отпадни масла од 

секаков вид (освен трансформаторско масло), како и пластика, гуми, гуми од возила, секаков вид 

на органска материја, со цел добивање на дизел гориво. Инвеститорот на постројката „Г.Р.А.Д-

Екологија“, планира почетното производство на дизел гориво да го врши само од отпадни масла, 

а како катализатори да се користат сено (поточно слама) и калциум. 

Планираното производство на дизел гориво е околу 20.000 l/ден. или 8.000.000 l/год. Се 

предвидува постројката да работи 7 дена во неделата, по 24 часа со 21 смена, со вкупен број на 

вработени од 25 лица. Работниот век на постројката е проценет на 25 години.  

Процесот на производство на дизел гориво ќе се врши со каталитичка деполимеризација, 

изведена при услови на атмосферски притисок во KDV постројка, патентирана од германскиот 

научник д-р инж. Кристиан Кох. Каталитичката деполимеризација на атмосферски притисок 

(Catalytic Pressure less Depolymerisation-CDP) или попозната како KDV придонесува за развој на 

технологијата и зачувување на квалитетот на медиумите во животната средина, како и 

почитување на стандардите дефинирани со закон, односно постигнување на граничните 

вредности на емисија. Оваа технологија претставува револуционерен начин во искористувањето 

на енергијата од отпадот, без при тоа да се врши дополнителен притисок врз животната средина. 

Работи на ниска температура, со помош на катализатор, со брзо движење на материјата во 

системот наместо користење на претворба или дифузија, каде како крајни резултати од процесот 

се дизел горивото, дестилирана вода, СО2 и пепел.  

Постројката ќе работи во затворен систем, каде течноста ќе кружи со температура под 300 ºС. 

Употребата на специјали каталитички ефекти (каталитичко напукнување) креира редукција на 

големите јаглеводородни молекули. Главниот дел на постројката е сепараторот за каталитичка 

конверзија на влезните материјали до пареи на синтетички лесни горива, како и дестилациона 

колона во која овие пареи кондензираат. 

Производниот процес е составен од неколку чекори: 

Процес 1: Мешање - подготовка 

 Мешање на катализатор со материјал со при што се создава топлина со помош на 

триење при висока брзина на движење. 
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Процес 2: Адсорпција и реакција (KDV) 

 Адсорпција, се спојуваат јоните на катализаторот со молекулите на материјалот, 

 Реакција, разбивање на молекулите и формирање на јаглеводородни молекули без 

кислород. 

Процес 3: Десорпција, раздвојување и хидрација на катализаторот од дизелот, водата и пепелта, 

Процес 4: Испарување: дестилација на дизелот и водата (дизелот се става во резервоари каде 

подлежи на контрола на квалитетот, а катализаторот се враќа во процесот), 

Процес 5: Третман на сулфурните резидуи, доколку се јават во процесот. 

Постои посебен блок каде што ќе се произведува сопствена топлина и струја за потребите на 

постројката. Овој блок може да работи на сопственото произведено синтетско лесно гориво и 

претставува компонента од целата постројка. 

1.4.4.2 Суровини, готов производ и нус производи 

И покрај тоа што во ваквиот тип на постројки може да се користат различни фракции на отпадот3, 

на почетокот на работа на постројката ќе се користи само отпадно масло, сено и калциум како 

катализатор. Во оваа фаза не се планира производство на дизел гориво од други типови отпад, 

што не ја исклучува можноста во иднина да се врши третман и на друг вид отпад.  

Готов производ од производниот процес е дизел гориво, додека како нус производи се 

генерираат дестилирана вода и пепел. Исто така при производниот процес се генерира и CO2, 

но истиот се враќа се производниот процес. При преработка на суровините се добива 95% дизел 

гориво, 3% дестилирана вода и 2% пепел.  

1.4.4.3 Возен парк 

Операторот на постројката нема да поседува возила за транспорт на суровини и готов материјал. 

На локацијата на постројката ќе бидат присутни само виљушкари за ракување и манипулација 

со материјалите.  

1.5 Опис на животната средина  

Проектното подрачје се наоѓа во општина Илинден во предвидениот стопанскиот комплекс 

„Билимбегово“. Преку постоечки земјен пат е поврзано со асфалтен пристап до постоечкиот 

надвозник над магистралниот патен правец А2 (делница Миладиновци-Обиколница Скопје) и 

директна врска со Илинден. 

Во непосредното опкружување на предметната локација нема извори на емисии во воздух од 

индустриски капацитети, бидејќи стопански комплекс се уште не е изграден. Околното земјиште 

околу локацијата се користи за земјоделски намени. Проектното подрачје се наоѓа вон урбано 

подрачје и не се идентификувани извори на бучава. 

По своите сеизмолошки карактеристики, општина Илинден се карактеризира со можни 

земјотреси со максимална јачина до 9° по МКС.  

Врз основа на теренските и лабораториските испитувања на проектната локација, како и 

извршените кабинетски пресметки  утврдено е дека од аспект на литолошката градба на теренот 

и јакосно деформабилните карактеристики, почвата до истражуваната длабочина од 10-15 m се 

одликува со променливи, но добри геомеханички карактеристики. За време на истрагите кои се 

извршени во април 2014 година, не се регистрирани подземни води на длабочина од 15 m. 

На локацијата на предметното подрачје не се спроведени истражувања за квалитетот на 

почвата. Истото, пред неговата пренамена како градежно земјиште се користело за земјоделски 

намени. 

                                                 
3 Пластика, гуми и друг вид на органски отпад 
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Во близина на проектното подрачје на оддалеченост од околу 400 m поминува реката Криви Дол, 

а на оддалеченост од  700 m  поминува Орланска Река. Овие реки имаат повремен водотек и 

истите се влеваат во канал за одводнување на Скопско Поле кој се наоѓа на оддалеченост од 

околу 1 km од проектното подрачје.  

Во моментов на предметната локација нема изградено водоводна, канализациона, 

електроенергетска и телефонска  мрежа и систем на организирано собирање отпад, но со 

урбанистиичкиот план предвидена е реализација на сите мрежи. Во близина на проектното 

подрачје поминува 110 kV далновод. За таа цел е утврдено растојание на градежната линија на 

објектите до крајниот раб на заштитниот коридор на далновод 110 kV од min 12 m. 

Проектното подрачје не се наоѓа во простор со посебни природни вредности кои подлежат на 

посебен режим на заштита утврден во Законот за заштита на природата. Исто така не располага 

со значајни пејзажни карактеристики и просторот е пренаменет во стопанска/индустриска зона. 

Во проектното подрачје и во неговото непосредното опкружување не е евидентирано културно 

историско наследство.  

Просторот на кој се предвидува изградба на постројката се наоѓа во регион со висок степен на 

загрозеност од воени дејства. 

1.6 Опис на можните влијанија врз животната средина и мерки за 
намалување  

Студијата за оцена на влијанијата врз животната средина ги идентификува влијанијата врз 

животната средина кои произлегуваат од спроведувањето на проектот во неговите различни 

фази: конструктивната фаза (оваа фаза ги опфаќа подготовката на локацијата и изградба на 

објектите во парцелата), оперативната фаза и фазата на затворање/престанок со работа. 

Градежната фаза ги опфаќа подготовката на локацијата и изградбата на идната постројка за 

производство на дизел гориво и неопходната инфраструктура. Влијанијата, кои можат да бидат 

предизвикани од страна на овие активности, се предмет на анализа во градежната фаза. 

Оперативната фаза на проектот ги опфаќа активностите на третман на отпад во постројката и 

производство на дизел гориво. Влијанијата кои можат да бидат предизвикани од овие активности 

се предмет на анализа во оперативната фаза. 

Идната постројка за производство на дизел гориво е предвидено да има работен век од 25 

години, па во однос на фазата на затворање, влијанијата врз животната средина и социјалните 

аспекти ќе бидат слични на оние од градежната фаза, како резултат на сличните активности, 

како на пример, расчистување на теренот, ископ, демонтажа на објектите и другите структури, 

рехабилитација на просторот, употреба на механизација, транспорт на отпад и други слични 

активности. 

Во овој момент не може да се предвиди кои пристапи ќе се преземат за време на затворањето 

на постројката. Влијанијата ќе зависат од техниките на демонтажа, кои од оваа гледна точка не 

можат да се предвидат. Исто така во оваа фаза од Проектот, многу е тешко да се предвидат 

чувствителните рецептори во проектното подрачје, бидејќи идниот развој на проектното подрачје 

и неговата околина, во периодот од наредните 25 години е непознат. Се предвидува дека 

активностите за затворање ќе бидат предмет на дозволи и барања кои ќе се применуваат во тоа 

време и се предмет на консултации со засегнатите страни и органи. 

При идентификување на потенцијалните влијанија од некој нов проект, како што е предложената 

постројка за производство на дизел гориво, влијанијата врз животната средина се оценуваат во 

однос на постоечките услови во животната средина и блиските рецептори.  

Под мерки за намалување на влијанијата од реализацијата на одредени проекти се подразбира 

отстранување, намалување или контролирање на негативното влијание на проектот врз 

животната средина, враќање, реставрација или преземање на други средства за надомест на 

штетата во животната средина предизвикана од влијанието. 
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За ублажување на идентификуваните влијанија, предложени се мерки, кои треба да ги 

елиминираат или ублажат истите.  

Заради усогласување на мерките, надлежностите, временската рамка за нивно извршување и 

цената на чинење, подготвен е План за управување со животната средина и социјалните 

аспекти, кој ќе гарантира дека предложените мерки за ублажување/намалување на влијанијата 

се спроведени.  

Студијата вклучува и мониторинг програма за да се оцени степенот на реализација на проектот 

и  ефектите од спроведување на мерките за ублажување на влијанијата. 

Во продолжение е даден приказ на можните влијанија од проектот во градежна и оперативна 

фаза и мерки за намалување на истите.  
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ВОЗДУХ И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ  

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Зголеменото ниво на прашина (подготовка  на 

локацијата, отстранување на површинскиот слој од 

почвата, ископ и ракување со ископан материјал, 

останати градежни активности, движење на 

механизација и возила за превоз/неасфалтирани 

патишта итн.), издувните гасови од опремата, 

механизацијата и возилата, емисии на испарливи 

органски соединенија од асфалтирање на 

површините и сл. може да предизвикаат негативни 

влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и 

да дадат допринос кон климатските промени.  

Чувствителни рецептори кои може да бидат 

засегнати од нарушениот квалитет на воздухот се: 

градежните работници, земјоделците, 

земјоделското земјиште и насадите и вработените 

во останатите објекти од стопанскиот комплекс, 

доколку истите се изградат пред фазата на градба 

на постројката за производство на дизел гориво. 

Поширокото опкружување не поседува значителни 

растителни заедници, кои би биле засегнати од 

емисите на прашина и издувни гасови. 

Во однос на значајноста, влијанијата врз воздухот и 

климатските промени се оценуваат како 

занемарливи.  

 Изведувачот на градежните работи да изготви и имплементира План за организација на 

градилиштето;  

 За време на градежните работи, изведувачот да имплементира добра градежна пракса; 

 Отстранета вегетација не смее да се чува или пали на локацијата. Истата да се третира во согласност 

со препораките кои ќе произлезат од Програмата за управување со отпад; 

 Прскање на површините со вода за редукција на фугитивните емисии на прашина; 

 Купиштата материјал да се оградат, покријат или да се стабилизираат нивните површини, со цел да 

се спречи разнесување од ветер; 

 Ископаниот инертен материјал да се изнесува надвор од локацијата на дневна основа; 

 Не е дозволено палење на растителни остатоци од чистење на локацијата; 

 Изведувачот на градежните работи да имплементира мерки за управување со сообраќајот. 

Оперативна 

фаза   

Емисиите од PM, CO2, NOx, SO2, CO, испарливи 

органски соединенија (ИОС), мирис и сл. 

генерирани како резултат на производните 

активности, складирањето и ракувањето со 

материјали, транспортните активности и сл. може 

да предизвикаат негативни влијанија врз квалитетот 

на амбиентниот воздух и да дадат допринос кон 

климатските промени.  

Доколку содржината на сулфур во произведеното 

 Складирањето на суровините и помошните материјали да се врши во согласност со пропишани 

процедури, во соодветни садови и простории и овие постапки да бидат редовно контролирани;  

 Транспортните ленти и претоварните точки да бидат целосно затворени;  

 Инсталирање активни системи за вентилација со ефикасни филтри на места каде постои ризик од 

појава на мирис и редовна контрола на оперативноста на овие системи; 

 Редовна контрола на состојбата на цистерните за складирање на отпадни масла и дизел гориво; 

 Редовна контрола на состојбата на вентилите и пумпите;  
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дизел гориво ги надминува дозволените гранични 

вредности, а со цел да се подобри квалитетот на 

произведеното дизел гориво, може да се наметне 

потреба од дополнителен третман на горивото, 

односно да се изврши десулфуризација. Доколку 

добиениот H2S, односно SO2 се испушти во 

атмосферата како отпаден гас, истиот може да 

предизвика негативни влијанија врз квалитетот на 

воздухот. Но, со примена на соодветни мерки овие 

влијанија ќе се избегнат или намалат.  

Во однос на значајноста на влијанијата, влијанијата 

врз воздухот и климатските промени се оценуваат 

како занемарливи. 

 Времето на складирање на суровините потребни за производниот процес да се сведе во согласност 

со барањата на процесот; 

 Доколку емисиите на CO2, генерирани од производниот процес не може да се вратат во производниот 

процес, се препорачува истите да се соберат во соодветни садови и да се користи за индустриски 

цели;  

 Произведеното дизел гориво со повеќе од 10 ppm сулфур не би можело да се продава на пазарот, 

освен како суровина. Меѓутоа, доколку инвеститорот вклучи и модул за десулфуризација, тогаш е 

неопходно да се предвиди и систем за десулфуризација на гасот кој ќе се генерира при 

хидрогенизацијата. Количествата сулфур кои се очекуваат се мали за оправдано инвестирање во 

системот кој најчесто се користи во рафинериите за нафта-Клаусовата постапка. Наместо таква, може 

да се изведе систем за согорување на H2S и мокро отстранување на SO2 како гипс; 

 Мониторинг на квалитетот на амбиентен воздух во рамките на постројката, со акцент на испарливите 

органски соединенија; 

 Примена на мерките за инцидентни ситуации, прикажани во Поглавје 9. 

 

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ  

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Како резултат на изведувањето на градежните работи 

и употребата на тешка механизација, присуството на 

работници и сл. ќе се зголеми нивото на бучава во 

животната средина, а исто така можна е појава на 

вибрации.  

Врз основа на извршените пресметки може да се 

заклучи дека нивото на бучава на растојание од околу 

65 m од изворот е околу 65 dB (A), додека на 

оддалеченoст од 128 m е во рамките под 60 dB (A) во 

активниот период. 

Предметната локација е дефинирана како подрачје со 

IV степен на заштита од бучава каде граничната 

вредност на нивото на бучава во животната средина 

изнесува Lд и Lв = 70 dB(А) и Lн = 60 dB(А). 

Со оглед на поставеноста на локацијата, надвор од 

населено место и краткиот временски рок на изградба 

на постројката се смета дека значајноста на 

влијанијата од овие емисии е занемарлива. 

 Изведувачот на градежните работи да имплементира мерки за управување со сообраќајот;  

 Целата градежна опрема треба да ги исполнува барањата од Директивата бр. 2000/14/EЗ на ЕУ за 

емисии на бучава во околината што ги создава опремата која е за надворешна употреба; 

 Градежните работи да се изведуваат во периодот од 07.00 -19.00 ч.; 

 Нивото на бучава во проектното подрачје треба да биде од 70 (д)-60 (н) dB (A); 

 Возилата кои се бучни поради лошото прилагодување на моторот или оштетување на опремата за 

прилагодување на бучавата не треба да бидат ставени во функција се додека не бидат преземени 

мерки за нивна корекција; 

 Опремата да содржи соодветни уреди за придушување на бучава што ќе го намалува нивото на звук 

и редовно ќе биде одржувана; 

 При користење на пневматска опрема, да се изберат придушени компресори или да се користи 

потивка хидраулична опрема; 

 Ограничување на брзината на возилата во критичните подрачја (во и надвор од градилиштето). 

 Изградбата на објектите да се изведува на начин што ги задоволува стандардите за заштита од 

бучава (вградување на соодветна звучна изолација) со цел нивото на бучава што ќе се генерира во 

оперативната фаза да се сведе во рамките на граничните вредности. 
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Оперативна 

фаза   

Како резултат на сите активности поврзани со 

работата на постројката за производство на дизел 

гориво, транспорт на суровини и готов производ, 

присуство на работници и сл. ќе се зголеми нивото на 

бучава во животната средина. Зголеменото ниво на 

бучава не се очекува да предизвика значителни 

влијанија врз животната средина, пред се заради 

локациската поставеност на парцелата во стопанска 

зона, оддалеченоста од населени места и отсуство на 

чувствителни животински видови. Значајноста на 

влијанијата од овие емисии се оценува како  

занемарлива. 

 Употреба на машини и опрема кои не генерираат високо ниво на бучава и нивна редовна контрола; 

 Обезбедување на анти-вибрациона подлога за специфични делови на опремата, која произведува 

бучава со цел да се намалат бучавата и вибрациите; 

 Мониторинг на нивото на бучава во животната средина. Доколку мониторингот покаже надминување 

на дозволените гранични вредности, во тој случај се препорачува поставување на звучни бариери. 

  

ГЕОЛОГИЈА И ПОЧВИ 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Отстранувањето на хумусниот слој, промената на 

начинот на користење на земјиштето, набивање и 

намалена способност за инфилтрација на 

атмосферските води, евентуално истекување на 

горива и масла од градежната механизација и 

возилата, ракување и манипулација со суровини за 

градба, хемикалии, масла и масти и сл., загадување 

на почвата од можно неконтролирано фрлање на 

отпад и градежен материјал, отпадни комунални води 

и води од миење на опрема или механизација и др. 

може да предизвикаат нарушување на  геолошките 

карактеристики на почвата, деградација и 

контаминација на земјиштето.   

Врз основа на предвидените градежни активности, 

сегашната состојба на почвата и планираната намена 

на локацијата може да се заклучи дека значајноста на 

влијанијата од градежната фаза, доколку се исклучат 

инцидентните појави на несакани истекувања и 

несоодветен третман на отпад и отпадни води, се 

оценуваат како занемарливи.  

 Примена на добри градежни практики;  

 Складирање на горива, масла и хемикалии во соодветни капацитети за складирање (ограничен 

пристап, запечатени пакувања); 

 Следење на упатствата за избегнување на ризиците од несреќи и хаварии, несакани истекувања; 

 Обезбедување и примена на опрема/садови за евакуација на можни истекувања на горива, масла и 

хемикалии; 

 Во случај на контаминација на почвата со инцидентно истекување на гориво, масла или хемикалии, 

потребно е загадениот слој почва да се собере и со истиот да се постапува како опасен отпад;  

 При боење или друг вид на хемиска заштита на дел од конструкциите мора да се преземат соодветни 

мерки за заштита, како на пример покривање на околната почва; 

 Се забранува миење на возилата со кои се врши транспорт на бетон, опремата и садовите на 

локацијата или во реките кои се наоѓаат во близина на локацијата; 

 Обезбедување одводни канали и базени за зафаќање на евентуалните истекувањата надвор од 

градежната парцела; 

 Имплементација на соодветни процедури и планови за управување и складирање на материјали, 

отпад и опасен отпад; 

 Имплементација на мерките кои ќе произлезат од Планот за управување со опасни материи и 

контрола на истекување, Програмата за управување со отпад. 



Студија за оцена на влијанието врз животната средина од проект за изградба на постројка за производство на дизел гориво во општина Илинден, Г.Р.А.Д-Екологија 

 

17 

 

Оперативна 

фаза   

При нормални оперативни процеси, влијанија од 

ваков тип не се очекуваат или ќе бидат мали пред се 

заради фактот што сите мерки за намалување на 

емисиите или појавите ќе бидат имплементирани во 

градежната и оперативната фаза. За да се елиминира 

било какво загадување на почвите сепак се 

предлагаат одредени мерки. 

 Спроведување на постапките за складирање и ракување со опасни материи, вклучувајќи и 

процедури за постапување;  

 Во магацинскиот простор и производната хала да се изградат водонепропусни кади, кои ќе ги 

собираат евентуалните истекувања на суровини и готов производ;   

 Редовна контрола на безбедноста на површините за складирање на суровините и готовиот 

производ, (магацински простор и танквани); 

 Редовно тестирање на состојбата на сите резервоари и садови за складирање на масла, горива и 

хемикалии; 

 Примена на мерките за управување со отпадни води; 

 Целосно спроведување на Планот за управување со опасни материи и контрола на истекувања, 

Програмата за управување со отпад, Планот за вонредни состојби. 

 

 ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Подготовката на локацијата (расчистување на 

вегетација), складирање и ракување со ископана 

земја и материјали, складирање на горива, хемикалии 

и отпад, подготовка на материјали за градба, 

градежни работи поврзани со изградбата на сите 

потребни објекти и инфраструктура, генерирање на 

отпадни води, како резултат на градежните 

активности и присуството на работници итн. може да 

предизвикаат негативни влијанија врз површинските и 

подземните води. Значајноста на можните влијанија 

се оценува како занемарлива.   

 Примена на добра градежна пракса; 

 Градежните активности да се изведуваат во сув период; 

 Атмосферските води соодветно да се канализираат и одведат надвор од градилиштето, со цел да 

се избегне промивање на градежните површини и нивно загадување; 

 Се забранува миење на возилата и опремата на локацијата или во околните водни тела; 

 Да се постават мобилни тоалети, кои ќе бидат соодветно управувани од овластена компанија; 

 Соодветно управување со генерираниот цврст и течен отпад, кој опфаќа селекција, привремено 

складирање во соодветни садови и предавање на овластени компании кои постапуваат со отпад 

или отстранување на депонија; 

 Во случај на инцидентни истекување на масло во почвата, истото да се собере во соодветна 

опрема/садови за евакуација на можни истекувања и со него да се постапува како со опасен отпад; 

 Целосно спроведување на Планот за управување со градилиштето, Програмата за управување со 

отпад, Планот за управување со опасни материи и контрола на истекувања, Планот за вонредни 

состојби. 

Оперативна 

фаза   

Во оперативната фаза на постројката може да дојде 

до нарушување на квалитетот на водите во случај на 

несоодветно складирање и ракување со материјалите 

и готовиот производ, несоодветно собирање и 

управување со отпадните води, како и во случај на 

 Урбаните отпадни води (комунални, индустриски и атмосферски води) пред испуштање во 

водонепропусна јама и попивателен бунар (како алтернативно решение додека да се поврзат 

канализационите мрежи со главните колекторски системи), а потоа и во главната канализациона 

мрежа (фекална и атмосферска) да подлежат на предтретман во маслофаќач и таложник; 



Студија за оцена на влијанието врз животната средина од проект за изградба на постројка за производство на дизел гориво во општина Илинден, Г.Р.А.Д-Екологија 

 

18 

 

несакани истекувања, несреќи и хаварии. Како 

резултат на предвидените активности, кои ќе се 

изведуваат во рамките на постројката, постои 

можност индустриските отпадни води да бидат 

замастени како резултат на испуштање на отпадните 

води од лабораторијата, доколку направените проби 

се испуштаат во канализациона мрежа, од миење и 

чистење на производната хала, садовите во кои е 

складиран отпад и сл. Овие води, иако ќе се собираат 

во водонепропусна јама, која ќе ја празни овластена 

компанија, сепак ќе треба да подлежат на 

предтретман пред нивно предавање, во согласност со 

Законот за снабдување со вода за пиење и 

одведување на урбани отпадни води. Собраните 

атмосферски води може да бидат загадени со 

нафтени деривати и доколку истите без соодветен 

предтретман се испуштат во попивателниот бунар 

или во идната атмосферска канализациона мрежа, 

истите може да ги загадат почвите или да го зголемат 

оптоварувањето на атмосферската канализација. 

Значајноста на можните влијанија при нормални 

оперативни процеси се оценува како занемарлива.   

 Да се изврши мониторинг на квалитетот на водите, после предтретмам со цел да се утврди 

потребата од дополнителен третман кој треба да го спроведе Операторот на постројката; 

 Редовно одржување на водонепропусната јама од страна на овластена компанија; 

 Поврзување на канализационата мрежа со главниот колектор, во моментот кога истиот ќе биде 

поставен, со цел да се избегне собирање на отпадните води во водонепропусна јама и попивателен 

бунар; 

 Редовно одржување на маслофаќачите и таложниците; 

 Редовна контрола и одржување на одводните структури и системот за заштита во случај на 

инцидентна состојба; 

 Отпадот од маслофаќачите и таложниците да се третира како опасен отпад; 

 Отпадните масла и гориво од лабораториските испитувања, не смее да се испуштаат во 

канализациона мрежа, истите треба да се собираат во посебни садови и да се третираат како опасен 

отпад; 

 Редовна хемиска анализа на водата која ќе се добива како спореден продукт од производниот 

процес. Доколку истата не го задоволува критериумот за квалитет на дестилирана вода и нема 

комерцијална вредност, надлежниот орган (Министерството за животна средина и просторно 

планирање) во ИСКЗ дозволата ќе го пропише начинот на управување со овие води;  

 Редовен мониторинг на состојбата на просториите и садовите за складирање на суровини и готов 

производ; 

 Целосно спроведување на Програмата за управување со отпад, Планот за управување со опасни 

материи и контрола на истекувања и Планот за вонредни состојби. 

 

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Подготовката на локацијата за градба, градежните 

активности и движење на тешка механизација, односно, 

расчистување на локацијата од вегетација, движење на 

возилата, механизацијата и работниците, генерирање и 

управување со отпад, складирање и ракување со горива 

и сите градежни работи потребни за изградба на 

објектите и инфраструктурата ќе предизвикаат 

негативни влијанија врз биолошката разновидност. 

Значајноста на можните влијанија се оценува како 

занемарлива. 

 Примена на мерките за заштита на воздухот, водата, почвата, управување со отпад и бучава; 

 Не е дозволено палење на вегетација, заради заштита на живеалиштата, растителните и 

животинските видови; 

 Имплементација на Програмата за управување со отпад, Планот за управување со опасни материи 

и заштита од истекувања и Планот за вонредни состојби. 
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ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Присуството на тешка механизација, опрема, возила 

и персонал, купови од расчистена вегетацијата, 

ископана земја и складиран градежен материјал може 

да ги наруши пејзажните вредности на локацијата.  

Предметната локација е дел од поширок простор кој 

има карактеристики на земјоделско земјиште и не 

поседува значителни пределски карактеристики. Во 

близина на локацијата нема чувствителни рецептори 

кои може да бидат засегната со визуелните промени 

на локацијата, бидејќи истата е дел од стопански 

комплекс кој треба да се гради во идниот период. 

Значајноста на можните влијанија се оценува како 

занемарлива. 

 Примена на добра градежна пракса за организација на градилиштето, вклучувајќи оградување и 

заштита на градежната локација во согласност со националното законодавство; 

 Ограничување на големината на градилиштето во рамките на градежната парцела; 

 Собирање на генерираниот отпад на дневна основа, селекција на отпадот, транспорт и финално 

одлагање на соодветни депонии (во согласност видот на отпадот); 

 Санација на градилиштето непосредно по завршувањето на работите, што ќе опфати расчистување 

на купови земја, градежни материјали и други остатоци од градежните активности. 

Оперативна 

фаза   

Влијанијата врз пределот и визуелните аспекти се 

поврзани со присуство на објекти и резервоари на 

локацијата. Со оглед на релативно големата 

оддалеченост на локацијата од најблиското населено 

место и непостоење на туристички простори и 

значајни објекти во блиското опкружување, истите ќе 

имаат мал визуелен ефект. Исто така и покрај фактот 

што во текот на оперативната фаза пределот ќе биде 

трајно променет, современиот изглед на постројката 

и хортикултурното уредување на просторот треба да 

даде позитивни ефекти во визуелната перцепција од 

страна на рецепторите (минувачи, земјоделци итн.). 

 Оградување на локацијата со автохтони растителни видови; 

 Управувањето со суровините и отпадот на локацијата да биде во согласност со издадената ИСКЗ 

дозвола. 

 

 

ОТПАД 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Изградбата на постројката вклучува низа активности 

при што ќе се генерираат различни фракции отпад. 

 Подготовка на Програма за управување со отпадот во согласност со член 21 и 23 од Законот за 

управување со отпад, 
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Неправилното управување со отпадот може да 

предизвика негативни влијанија врз квалитетот 

медиумите и областите од животната средина и 

здравјето на населението и работниците. Значајноста 

на можните влијанија се оценува како умерена. 

 Имплементација на Планот за управување со опасни материи и заштита од истекувања и Планот за 

вонредни состојби. 

Оперативна 

фаза   

Различни фракции отпад ќе потекнуваат од 

производниот процес, складирање и ракување со 

суровини и готов производ, одржување на опремата, 

предтретман на отпадните води, хемиски анализи во 

лабораторија, одржување на зелените површини, 

одржување хигиена во производната хала и 

административните простории. Неправилното 

управување со отпадот (отпадот кој ќе биде главна 

суровина во производниот процес и отпадот 

генериран од производниот процес) во оперативната 

фаза може да предизвика влијанија врз квалитетот на 

воздухот (особено емисии на мирис), почвата, водите 

и здравјето на вработените.  

Со оглед на фактот дека станува збор за оперирање 

на постројка која ќе работи во согласност со 

најдобрите достапни техники и ИСКЗ дозвола, не се 

очекуваат значителни влијанија од начинот на 

управување со отпад во оперативната фаза. 

Значајноста на можните влијанија се оценува како 

занемарлива. 

 Работата на постројката да биде во согласност со барањата дефинирани во Законот за управување 

со отпад и Законот за животна средина; 

 Работата на постројката да биде во согласност со издадената А-интегрирана еколошка дозвола; 

 Подготовка и имплементација на Програма за управување со отпадот која ќе се создава во 

оперативната фаза во согласност со член 21 и 23 од Законот за управување со отпад; 

 Воспоставување и следење на процедури за управување со отпадот; 

 Обука на вработените за правилно постапување со отпадот кој се создава; 

 Назначување на одговорно лице за управување со отпадот; 

 Склучување договори со компании кои преземаат отпад (ова важи за предавање на отпадот кој нема 

да се третира во постројката); 

 Детална хемиска анализа на пепелта, добиена како нус производ од производниот процес. Во 

зависност од составот истата да се третира како опасен или неопасен отпад; 

 Имплементација на Планот за управување со опасни материи и заштита од истекувања и Планот за 

вонредни состојби. 

 

МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

При изградба на постројката и целата потребна 

инфраструктура, како и нејзино поврзување со главните 

инфраструктурни мрежи, постои можност да се оштети 

одредена инфраструктура како на пример: водоводна, 

канализациона, телефонска и електрична мрежа 

(близина на далновод) и др. Исто така во градежната 

 Навремено обезбедување на потребната документација и податоци од сите релевантни 

институции за постојните и идни планирани материјални добра, односно подземна и надземната 

инфраструктурна инсталација во проектната област, со цел да избегнат инциденти; 

 Настанатите штети мора да бидат компензирани во целост, од страна на Изведувачот; 

 При изведба на градежните работи Изведувачот да ги земе предвид сите мерки за заштита на 

материјалните добра во проектното опкружување, произлезени од изработената документација за 

изградба на постројката за производство на дизел гориво, со што ќе се овозможи елиминирање на 
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фаза се можни влијанија врз квалитетот на патиштата 

преку кои ќе се носат материјали за изградба. 

Генерирањето отпад во градежната фаза ќе допринесе 

за зголемување на количините отпад кои ќе завршат на 

депониите за комунален и инертен отпад во општина 

Илинден.  

Значајноста на можните влијанија се оценува како 

занемарлива. 

евентуалните несреќи и хаварии врз истите. 

Оперативна 

фаза   

Нерационалното и несоодветно користење на чистата 

вода од водоводната мрежа може да ја оптовари 

водоводната мрежа, а исто така ваквиот пристап води 

кон неодржливо искористување на ресурсите. Исто така 

отпадните води може да ја оптоварат канализационата 

мрежа. Отпадот од постројката кој ќе завршува на 

депонија ќе допринесе за зголемување на количината 

на  депониран отпад. Значајноста на можните влијанија 

се оценува како занемарлива. 

 Рационално искористување на ресурсите; 

 Примена на мерките за инцидентни ситуации; 

 Со цел да се заштедат водните ресурси кои поседуваат карактеристики за квалитет на вода за 

пиење и да се намали оптоварувањето на мрежата, се препорачува водата од водоснабдителната 

мрежа да се користи за санитарни потреби, додека потребите од техничка вода (одржување на 

дворни површини и зеленило и сл.) да се задоволат со бунарска вода, која ќе се обезбеди во 

рамките на локацијата. Искористувањето на бунарската вода да се врши по претходно добиена 

дозвола за користење вода од бунар, издадена од МЖСПП; 

 Примена на мерките за управување со отпадни води, со цел да се избегне оптоварувањето на 

канализационата мрежа и сл. 

 Водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води во канализационите мрежи 

(фекална и атмосферска) да се врши во согласност со Законот за снабдување со вода за пиење и 

одведување на урбани отпадни води и можностите на Јавното комунално претпријатие, кое 

управува со спомнатите системи. 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Во согласност со податоците од Министерството за 

култура, во проектното подрачје не е евидентирано 

културно наследство. За време на изведба на градежните 

работи постои можност да се дојде до одредено 

неоткриено археолошко наоѓалиште. Значајноста на 

можните влијанија не може да се предвиди. 

 

 Доколку за време на градежните активности се открие нов археолошки локалитет или археолошки 

вредни докази, постапката за археолошко откритие мора да се спроведе од страна на надлежните 

институции за заштита на културното наследство (Министерството за култура); 

 Работниците треба да бидат информирани за начинот на идентификација на значајна археолошка 

локација за време на градежните работи, како и постапката за археолошко откритие; 

 Изведувачот мора да назначи одговорно лице за комуникација со органите за заштита на 

културното наследство. 

 

СОЦИО ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ- НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТНИЦИ 
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ФАЗА ВЛИЈАНИЈА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

Градежна 

фаза 

Постоењето на активно градилиште, зголемената  

фреквенција на возила и можноста за појава на 

инциденти кои може да настанат при изградба на 

постројката (појава на пожар и негово ширење врз 

останатите  стопански објекти), може да 

предизвикаат емисии во медиумите и областите од 

животната средина, да предизвика економски 

загуби, да го нарушат квалитетот на животната 

средина, како и животот и безбедноста на 

населението и работниците. Значајноста на 

можните влијанија се оценува од мала до умерена. 

  

 

 Изработка и имплементација на План за организација на градилиште; 

 Оградување на градилиштето и поставување знаци; 

 Информирање на локалното население за почетокот со работа, видот на градба; 

 Создавање на механизам за комуникација и координација меѓу Операторот, изведувачот на 

градежните работи и претставниците на локалните заинтересирани страни (населени места, 

здруженија, стопански комори итн.); 

 Обука на работниците, вклучени во постапките, за соодветно пренесување и ракување со горива и 

хемикалии и преземање мерки во случај на несакани истекувања; 

 Избегнување на транспорт на материјали и отпад за време на сообраќајна гужва по сообраќајниците, 

односно обезбедување на контролиран транспорт; 

 Примена на мерките за соодветно управување со отпадни води, отпад, бучава, емисиите во воздухот, 

инцидентни состојби и сл.  

 Имплементација на мерките за управување со сообраќајот, Програма за управување со отпад (доколку 

се исполнети законските обврски за подготовка), План за управување со опасни материи и контрола 

на истекување, План за евакуација и спасување во случај на вонредна ситуација, План за безбедност 

и здравје при работа на привремени и мобилни и градилишта и Изјава за безбедност со проценка на 

ризик по работни места. 

Оперативна 

фаза   

Постројката за производство на дизел гориво може 

да предизвика економски загуби доколку се случи 

несовесно или нестручно ракување со запаливи 

материјали и истите предизвикаат пожар и други 

инциденти кои може да се прошират на околните 

објекти. Складирањето, ракувањето и транспортот 

на суровини и готов производ во случај на несреќи 

и хаварии може да предизвика материјална штета, 

како и негативни влијанија врз животот, здравјето и 

безбедноста на населението и работниците.  

Доколку несоодветно се управува со генерираните 

емисии од оперативните активности на постројката,  

истите може да предизвикаат негативни влијанија 

врз животната средина и здравјето на населението. 

Значајноста на можните влијанија се оценува како 

мала, умерена до голема. 

 Подготовка на План за контрола на работата/процесите кој ќе содржи дефинирање на улоги, 

одговорности и квалификации, инспекциски процедури и документација и др.;   

 Прецизно дефинирање на целите и хемиските реакции од процесите на третман; 

 Спроведување на строги процедури за селекција на отпад, така што ќе се собира само отпад кој може 

ефективно да се третира; 

 Одржување на добра практика во складирањето и преработката на отпад; 

 Воспоставување контрола на безбедноста на опремата (како што се танквани, пумпи) што е важно за 

спречување, откривање или одговарање на потенцијални опасности за животната средина или 

човековото здравје; 

 Спроведување на програма за обука, така што вработените ќе бидат во состојба ефикасно да 

одговорат на вонредни состојби;   

 Операторот на постројката е должен да обезбеди и дистрибуира информативни и едукативни 

материјали за здравјето на вработените и локалната заедница; 

 Спроведување обука на вработените за транспорт, ракување и складирање хемиски супстанции и 

материјали и заштита од несреќи и хаварии; 
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 Редовно сервисирање и одржување на постројката, садовите и опремата;  

 Поставување заштитно зеленило или ограда кои ќе имаат улога на бафер зона, кон сензитивните 

рецептори (останатите стопански објекти од комплексот); 

 Ограничување пристап до објектите и спроведување на безбедносни процедури; 

 Примена на мерките за управување со емисиите во медиумите и областите од животната средина; 

 Примена на мерките од Програмата за управување со отпад, Планот за управување со  опасни 

материи и контрола на истекување, Планот за евакуација и спасување во случај на вонредна 

ситуација, Изјавата за безбедност со проценка на ризик по работни места и останатата проектна 

документација. 
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1.7 Кумулативни влијанија 

Во градежната фаза на постројката за производство на дизел гориво можни се кумулативни 

влијанија од генерираната бучава, емисиите во воздухот, отпад, емисии во води, зголемена 

фреквенција на возила по сообраќајниците и др., од изведба на градежните активности на 

локацијата на постројката, како и изградбата на планираниот стопански комплекс, доколку 

градежните работи се изведуваат истовремено.   

Осетливи рецептори на овие влијанија ќе бидат: земјоделските површини кои се наоѓаат во 

потесното опкружување, земјоделците кои ги обработуваат земјоделските површини, локалното 

население, стопанствениците на останатите стопански објекти во опкружувањето, 

сообраќајниците и др. 

Заради оддалеченоста на населените места, недефинираното време на изградба на идниот 

стопански комплекс, непостоење на информации за фреквенцијата на возила за време на 

градежната фаза, како и неизвесноста дали сите земјоделски парцели во непосредното 

опкружување активно ќе се обработуваат во исто време, не може точно да се определи ниту 

интензитетот на кумулативните влијанија во градежната фаза. Но, поради тоа што обврската на 

идните изведувачи е да користат добра градежна пракса и да ги применат мерките, дефинирани 

во ОВЖС Студијата, Планот за управување со животната средина и Мониторинг Програмата, 

што ќе овозможи намалување на емисиите во сите медиуми во животната средина, се очекува 

интензитетот на кумулативните влијанија да биде мал и со локален карактер. 

Во оперативната фаза кумулативни влијанија се очекуваат од емисиите кои ќе се генерираат 

од: а) технолошкиот процес за производство на дизел гориво б) процесите кои ќе се изведуваат 

во стопанскиот комплекс и в) сообраќајот, кој се одвива на околната патна мрежа. 

Поради тоа што во овој момент нема информации за видот и капацитетот на идните стопански 

објекти во комплексот, како и прогнози за идната фреквенција на сообраќајот, не може да се 

направи квантификација на идните кумулативни ефекти од постројката и другите субјекти во 

околината. Но, заради фактот што сите процеси, кои ќе се одвиваат во самата постројка и 

околината ќе бидат контролирани и ќе се применат мерките за намалување на влијанија, 

сугерирани во ОВЖС Студијата, Планот за управување со животната средина и Мониторинг 

Програмата, се очекува дека кумулативните влијанија од постоење на идните структури на 

локацијата на постројката и околните парцели ќе бидат мали и од локален карактер. 

Исто така е важно да се истакне дека во општина Илинден се наоѓа рафинеријата Окта, која како 

резултат на своите работни активности генерира емисии кои го нарушуваат квалитетот на 

воздухот, а особено на подземните води. Рафинеријата се наоѓа на оддалеченост од околу 6.5 

km од локацијата на постројката каде ќе се произведува дизел горивото. При нормални 

оперативни процеси во постројката, кога емисиите ќе бидат контролирани и во граници на 

максимално дозволени вредности, не се очекуваат кумулативни влијанија. Кумулативни 

влијанија се можни во случај на инцидентни состојби, несреќи и хаварии. Исто така, транспортот 

на масла и дизел гориво по сообраќајниците ќе предизвика кумулативни влијанија, поврзани со 

работата на  рафинеријата. 

1.8 Инцидентни ситуации  

Ова поглавје има за цел да ги посочи можните, односно потенцијалните опасности и штетности 

врз животната средина и вклучената работната сила за време на градежната и оперативната 

фаза на постројката за производство на дизел гориво. 

Исто така, земени се предвид и последиците од можните природни несреќи. 

Разгледувани можни инциденти врз животната средина и здравјето на работниците се:  

 Инциденти поврзани со безбедноста и здравјето на работниците; 

 Инциденти поврзани со опасни супстанции; 
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 Пожари; 

 Инцидентни ситуации од постројката врз други стопански субјекти; 

 Сеизмичка активност-земјотреси и 

 Поплави. 

Во Прилог 5 од овој документ е даден приказ на зоните на загрозеност на животната средина во 

случај на појава на несакани истекувања на произведеното дизел гориво во танкваната, негово 

испарување и условите под кои може да настане пожар или експлозија при ваква појава  во 

оперативната фаза на постројката. Зоните на загрозеност се утврдени со моделирање, 

користејќи го софтверскиот пакет ALOHA (Aerial Location of Hazardous Areas), на агенцијата за 

заштита на животната средина на САД. 

 




