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1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА ИЛИ АКТИВНОСТА

1.1. Општо
Водата како незаменлив ресурс е добро од општ интерес од кој зависи се
вкупниот развој на општеството. Стратегијата за користење и развој на
водостопанството е условена со фактот дека Р. Македонија е земја сиромашна со
вода поради што водата треба рационално да се употребува и троши. Во развојот на
водостопанството и водостопанската инфраструктура мора да се запази концептот на
одржлив развој кој е насочен кон рационално искористување на природното
богатство на земјата, а со тоа и подобрување на квалитетот живеење. Одржливиот
развој подразбира чување на природното богатство, негово користење во мерка која
дозволува негова репродукција и спречува конфликт меѓу сегашните и идните
генерации. Во контекст на се вкупниот развој на во општеството потребно е
усогласување на развојните стратегии и избегнување на конфликти во сите области
на живеење.
Една од целите во развојот на водостопанството на Р. Македонија е целосно и
рационално искористување на хидропотенцијалот на водотеците во склоп на
повеќенаменски системи. Од вкупниот искористив хидроенергетски потенцијал во
земјата досега се искористени 30,5%. Изградбата на хидроелектраната на река
Шемница претставува реализација на целите зацртани со Просторниот план на Р.
Македонија за рационално и целосно искористување на водните ресурси во
државата. Малите хидроелектрани може да се градат независно, на места каде нема
да ги загрозат условите за реализација или функционирање на поголемите
регионални енергетски системи.
Во однос на енергетиката и енегретската инфраструктура со Просторниот план
на Р. Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување
на потрошувачката на разните видови на енергија во земјата. При тоа приоритет се
дава на намалување на увозната зависност на земјата од енергенти и енегрија,
односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.
Зголемувањето на увозот на електрична енергија во последниве години ја
потенцира важноста на изградбата на нови извори како и целосно искористување на
постојните капацитети. Стратешката важност на земјата е преобразба на
енергетскиот сектор, донесување на нови мерки за инвестирање во обновливите
извори за енергија и подобрување на енергетската ефикасност. Во таа насока е и
изградбата на малата хидроелектрана на реката Шемница, во општина Битола.
Проектот е во согласност со интересите на земјата за исполнување на
обврските за намалување на емисиите на стакленички гасови во атмосферата,
особено во делот на производството на електрична енергија, обврски превземени со
ЕУ Директивите за употреба енергија од обновливи извори.
1.2. Опис на дејноста или активноста
Оваа магистерска ќе се изработува со цел за заштита на животната средина
при изградба и работа на мала хидроелектрана “Шемница” со реф.бр.267 во
месноста Маловиште, општина Битола.
При изработка на оваа магистерска ќе се придржуваме на насоките за
изготвување на научни трудови.
Предмет на анализа на оваа магистерска е разгледувањето на состојбата на
животната средина во околината на МХЕ што е неопходно односно основа според
која ќе се проценат можните негативни влијанија и ќе се определат мерките и
уредите за заштита на животната средина за време на изградба и работа на мала
хидроелектрана “Шемница” со референтен бр. 267 во општина Битола, за потребите

на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги
ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-Херц ДОО од Битола.
Активноста опфаќа зафаќање на дел од водите на река Шемница, за
хидроенергетско искористување, и враќање на зафатените води во реката по нивно
хидроенергетското искористување.
Со Основниот проект за МХЕ “Шемница“, разработено е техничко решение со
кое се запазуваат следниве основни услови:
непречено пропуштање на еколошки гарантираното протекување (т.н.
биолошки минимум) за нормален опстанок и развој на биоценозата во реката;
непречено пропуштање на рибите во миграциониот период во двете насоки;
непречено пропуштање на големите води (стогодишна голема вода).
1.3.

Опис на локацијата

Макролокација на објектот
Општина Битола се наоѓа во југозападниот дел на Македонија со општински
центар градот Битола кој е административен, културен, економски, индустриски,
образовен, научен како и дипломатски центар.
Битола е втор по големина град во Република Македонија според бројот на
жители, и трет по површина. Градот е сместен во подножјето на планината Баба во
средишниот дел на пелагониската котлина. Битола на север е опколена од четири
поврзани ридови, со височина од 640 до 890 m, наречени Баир, кои се дел од
Облаковско-снеговската планина (1430 m). Од југ, градот е заграден со ридот Тумбе
Кафе, со височина од 744 метри кој е огранок на повисокиот планински локалитет
Неолица, а таа пак е дел од пространата Баба Планина. Кон исток, Битола е широко
отворена кон котлинското дно на Пелагонија, а кон запад, кон флувиоглацијалните
наноси на реката Драгор, широката ѓаватска преграбенска долина и високиот
Пелистер. Теренот на кој лежи Битола е наведнат од 710 до 590 m, од запад кон
исток, односно од Пелистер и Баба Планина кон пелагониската котлина, со што
градот има средна надморска височина од 650 метри. Низ него тече реката Драгор.
Реонот каде се планира изградбата на МХЕ „Шемница“ со р.бр.267 на водотекот
Шемница, се наоѓа во општина Битола. Таа е погранична општина која на север
граничи со општините Демир Хисар и Могила, на исток со општина Новаци, на запад
со општина Ресен, а на југ со Р. Грција. Заедно со 65-те населени места, зафаќа
површина од 794,53m2 и е една од поголемите по територија општини во државата.
Предметната локација се наоѓа на дваесетина километри од градот Битола, во
регионот на населеното место Маловишта која воедно и е единствената населба во
границите на Националниот Парк Пелистер.

Слика 1: Приказ на локацијата на oпштина Битола

Микролокација на објектот
МХЕ “Шемница“ р.бр.267 е лоцирана во регионот на населеното место
Маловишта, општина Битола, на околу 20km од градот Битола. Маловиште е
поврзано со локален пат во должина од 4km кој се одвојува од магистралниот пат
Битола-Ресен кај селото Кажани и по долината на Маловишка река (р.Шемница)
води до него. МХЕ “Шемница“ е предвидено да ги користи водите на река Шемница.
Локацијата предвидена за зафат се наоѓа на околу 1.3km над населеното место
Маловиште единствената населба во рамките на НП Пелистер. Зафаќањето на
водите на река Шемница е на кота 1255.59 м.н.в. Трасата на цевководот е по
десниот брег на реката, потоа трасата ја сече реката, оди по левиот брег, па
повторно ја сече реката и продолжува по десниот брег до централата. Трасата на
цевководот е водена така да истата служи како пристапен пат. МХЕ “Шемница“ е
лоцирана на околу 0,8km под н.м. Маловиште. За пристап до машинската зграда ќе
се пробие нов манипулативен пат кој ќе се одвојува од пристапниот пат за
цевководот.
Според географските прилики, може да се извлечат следниве координати:

Зафат на вода
Машинска сала

“Y” - координата
7511684.108
7511539.61

“X” - координата
4541555.8986
4543649.75

Во следнава табела е даден бројот на катастарска парцела како и котата на
зафатот и машинската зграда:

Зафат на вода
Машинска сала

мнв
1255.59
1099.24

КП
728,17 и 793 КО Маловиште
63, КО Маловиште

Слика 2: Топографска карта на локацијатa

4.4 . Техничко-технолошки опис на дејноста / активноста
МХЕ “Шемница со реф.бр.267” е предвидена да ги користи водите на река
Шемница. Локацијата предвидена за зафат се наоѓа на околу 1.3km над н.м.
Маловиште, а зафатената количина е 0.6m3/s. Зафатот за вода е на кота 1255,59
м.н.в. За зафаќање на водите предвиден е тиролски тип на зафат, кој најмногу
одговара за планински водотеци, локалните услови и потребните количества на
зафаќање. Зафатените води со цевковод под притисок ќе се носат најпрвин по
десниот брег на реката, потоа тој ја сече реката, оди по левиот брег, па повторно ја
сече реката и продолжува по десниот брег до централата. Нивото на вода во
собирната комора е предвидено со прелив да се одржува на кота 1254,55 м.н.в.
Излезот на цевководот од таложница предвиден е да биде на кота 1251,14 м.н.в., а
влезот во машинска зграда е на кота 1099,24 м.н.в., со што се добива бруто пад од
155,25m. Машинската зграда се наоѓа на 0,8km под н.м. Маловиште и на околу 2,2km
од локацијата предвидена за зафат.
Димензионирањето на зафатот е извршено врз основа на стогодишната
голема вода дефинирана за тој профил Q100 =35,9m3/ѕ.
Основните објекти на МХЕ “Шемница” со реф. бр.267 се:
Преливен праг Тиролски зафат (собирен канал, решетка, таложница и
отвор за
пропуштање на биолошкиот мин.)
Потисен цевковод со должина L=2172.46m и D=600 mm
Машинска зграда Одводна вада
Димензионирање на преливниот праг е извршено на Q100 = 35,9m3/ѕ. За
зафаќање на водите предвиден е тиролски тип на зафат. Конструктивното решение
на овој тип на зафатна градба овозможува зафаќање на потребното водно
количество при разни водостоежи.
Зафатот се состои од следните објекти:
1.Бетонски праг
Преградување на коритото на реката се врши со бетонски праг, поставен нормално
на речниот тек. Димензиите на прагот се дефинирани од самата природна состојба
на коритото.
2.Крилни ѕидови
За усмерување на водата во собирниот канал, предвидени се крилни
зидови со одредена висина кои заедно со зафатниот праг преставуваат една целина.
3.Собирен канал
Во бетонскиот праг предвиден е собирен канал со решетка на горниот дел
од каналот преку кој водата влегува во собирниот канал. Од собирниот канал кој е со
наклон 5% водата странично оди преку преодна комора до таложницата.
4.Таложница
Од собирниот канал водата се носи во преодна комора на таложницата со
цел да се обезбеди смирување на водата, односно помали протечни брзини. Тоа се
постигнува со постепено ширење на предкомората и постигнување на потребната
длабочина на водата на влез во таложницата. Таложникот се димензиониран така да
се обезбеди таложење на нанос со d>0.2mm. На најниските делови од таложницата
предвидено е поставување на отвор за испуштање на наносот во реката. За
зафатени води поголеми од Qins предвиден е бочен прелив на таложницата, а за
непречено зафаќање на инсталираниот проток во услови на ниски зимски
температури, кога може да се јави намалување на пропусната способност на

решетката заради нафаќање на лед, предвидено е изведба на зимски отвори со
табласти затворачи.
5.Рибја патека
За да може рибите да ја совладат висинската разлика на нивоите пред и
после преградата, предвидена е изведба на рибја патека. Бројот на коморите,
ширината и должината се усвоени така да овозможат постепено намалување на
нивоите и брзини погодни за движење на рибите во двата правци.
1.4.1. Зафат
1.4.1.1. Тело на зафат
Телото на зафатот е обликувано како безвакумски профил со користење на
Гаус –Кригерова преливна крива. Зафатот ќе биде од масивен бетон МБ30 со вкупна
висина од 3,24mm и ширина во основата од 4,50m. Евакуацијата на големите води се
врши низ прелив поставен на висина 1,8m од дното на реката, односно на кота од
1255,59 м.н.в. Преливот е со должина од 7m. Од вкупната должина на преливот
зафаќање се врши на еден дел од преливот со должина од 5m каде е поставена
поставена решетка преку која се врши зафаќање на инсталираното протекување, кое
преку собирниот канал се носи во таложницата. На делот на зафаќање на вода
котата на преливот е 17cm пониска од масивниот дел на преливот и изнесува
1255,42м.н.в.
Со пресметки е добиено дека при појава на стогодишна вода Q100 = 35,9m3,
преливата височина изнесува Hp=1,88m, што значи дека возводно од преградата
нивото на водата би се покачило до кота 1257,47 м.н.в.
За усмерување на водата во собирниот канал, предвидени се крилни ѕидови
со одредена висина кои заедно со зафатниот праг преставуваат една целина.
Низводно од телото на зафатот на должина L=10m, предвидена е облога од
реден камен dsr=30cm, врз бетонска плочa d=20cm залиен со цементен малтер 1:3.
Низводно се предвидува праг од грубо реден камен со должина 2,0m и длабочина од
1,0m.

Слика 3: Ситуација на тиролски зафат

1.4.1.2. Решетка
Димензионирањето на зафатот и таложниците е извршено за протекувања
поголеми за 20% од инсталираното протекување заради промивање на наносот од
таложницата.
Решетката на зафатот на река Шемница е со димензии 1.12/5.06 и е поставена
под агол од 10º во однос на хоризонталата за полесно чистење. При
димензионирањето, предвидено е решетката да го пропушти бараното протекување
и при 50% зачепување на истите. Решетката е поставена на кота пониска за 16cm од
котата на преливањето по осовина на собирниот канал 1255,42 м.н.в, односно кота
возводно од осовината 1255,48 м.н.в, со цел во период на малуводие, побрзо да се
постигне преливната височина што обезбедува пропуштање на инсталираното
протекување низ истата.
1.4.1.3. Зимски отвор
Во десниот крилен зид на длабочина од 3,18m од круната на крилниот зид односно на
кота на дно на собирниот канал 1254,49 м.н.в., предвиден е зимски отвор 60/60cm со
табласти затворач. Зимскиот отвор овозможува непречено зафаќање на
инсталираното протекување во услови на ниски зимски температури кога е можно да
дојде до намалување на пропусната способност на решетката заради нафаќање на
лед и затварање на отворите помеѓу профилите.
1.4.1.4. Собирен канал
Собирниот канал на зафатот предвиден е да биде со правоаголен попречен
пресек со ширина од 1.0m. Длабочината на каналот во почетокот изнесува 0.62 m, а
на крајот 0.87m, односно дното на каналот е со пад од 5%. Брзините на течење при
ваков пад на собирниот канал не дозволуваат задржување на наносот. На крајот од
каналот, предвиден е табласт затворач 1,00/0.6m.
1.4.1.5. Таложница
Од собирниот канал, водата од зафатот се носи до преодната комора на
таложницата чија цел е да обезбеди смирување на водата, односно помали проточни
брзини. Тоа се постигнува со постепено ширење на предкомората и постигнување на
потребната длабочина на вода од 1,80m на влезот во таложницата. Предкомората е
со подолжен наклон од 16,75% и е со должина од 5,0m. Димензиите на таложницата
се усвоени така да овозможуваат исталожување на честици нанос со дијаметар
поголем од 0.3mm, така да брзината на водата низ таложницата е помала од
критичната брзина на таложење за дадениот дијаметар на честица. Врз основа на
овие пресметки, усвоени се ширина на таложница B=3,20m и должина L=16,0m.
Надолжниот пад на таложницата е 3,56%.
За вишокот зафатени води, односно за зафатени количини поголеми од
Qins=0.6m3/ѕ, предвиден е бочен прелив на таложницата со ширина од 4m. За
испуштање на наносот од таложницата предвиден е отвор 80/80сm на најнискиот дел
од таложницата.
Преливот од таложницата во влезнатa шахта, е на висина од 1,08m од дното
на таложницата .Зафаќањето на вода од влезнта шахта е со цевка ∅600mm. Во
сувиот дел од комората, поставен е затворач и аерациона цевка за овоздушување.
1.4.1.6. Рибја патека
Пропуштање на еколошки гарантираното протекување (т.н. биолошки
минимум) за Шемница е Qmin=0.0374 m3/s, односно ќе се врши низ рибјата патека.
Отворот на рибјата патека со димензии 0.20/0,25 овозможува пропуштање на
биолошкиот минимум и едновремено брзина на течење од 2m/s, што е поволна за
пливање на рибите. За да можат рибите сами со пливање да ја совладат висинската
разлика од 2,0m, на нивоите низводно предвидено е изградба на канал со прегради.
Бројот на коморите, ширината и должината се усвоени да овозможат постепено
намалување на нивото на вода, мали турбулентни протекувања, односно дисипација
на енергијата. Предвидено е рибјата патека на Шемница да биде со вкупна должина
од 12,60m, со 9 комори со димензии 1,40/1.0/0.6m. Објектите се предвидени да бидат
армирано бетонски со хидротехнички он МБ 30.
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б) Воздушни вентили На конвексното прекршување на нивелетата по должина на
трасата на
цевководот, предвидени се воздушни вентили. Тие имаат улога за заштита на
цевководот во текот на експлоатацијата со примање и испуштање на воздухот, при
што се овозможува несметано рамномерно движење на водата. Воздушните вентили
се од типот усисно-издувни DN200mm, сместени во шахти прикажани во ситуација
1:1000 и надолжен профил 1:100/1000 на соодветни стационажи.
Предвидените воздушни вентили за цевководот се со затварачи DN200mm со
соодветен притисок со кој е оптеретен цевководот. Од зафат на река Шемница до
машинската зграда предвидени се следниве шахти за воздушни вентили:
КМ 0+900.00, DN 200 mm, PN 10 bari
km 1+215.00, DN 200 mm, PN 16 bari
Местоположбата на вентилите и пресметката на минимален дијаметар е
направена со програмот Vent O’Matt Cat.
в) Вкрстувања со река и премин под пат По должина на трасата на цевководот
што води од водозафатот до
машинската зграда, има две вкрстувања со реката и тоа на следните стационажи:
на КМ 1+060.00 L=5.0m
на КМ 1+660.00 L=7.0m
За премини на цевководот под река, заштитата на цевководот е со бетонирање, а
типски нацрт даден е во прилогот со цртежи.
На стационажа КМ 2+000.00 цевководот поминува под постоечки пат, при што
заштитатa е со бетонирање како што е дадено во деталот.
1.4.3. Машинска зграда
Локациска поставка
Објектот е поставен соодветно на условите на локација. При поставувањето на
објектот е водено сметка за местоположбата на постоечкиот пат за овозможување
правилен пристап за возило за транспорт на опремата. Влезот во локацијата
овозможува слободна маневрација со 8 метарски камион. Опремата понатаму се
носи до машинската зграда со виљушкари, за кои исто така има соодветни пристапи.
Апсолутната кота на М.З. е 1099.30 м.н.в. Пристапниот пат до машинската зграда се
одвојува од пристапниот пат за цевководот.
Димензиите на главниот габарит се 7.3/11.5m со висина на венец 6.2m,
помошниот габарит односно трансформаторското оделение е со димензии 3.3/3.8m
со висина на венец 3.1m. Одводнивањето е природно, со 2-3% наклон на теренот кон
реката.
Кругот на објектот е предвидено да се заштити со ограда.

Сл.5 Машинска зграда

Сл.6 Работно коло
Функционално решение
Според потребите на инвеститорот, односно според предвидената опрема,
испроектиран е објект за машинска зграда на МХЕ “Шемница р.бр.267“.
Решението предвидува пристап со возило (виљушкар) внатре во објектот и
растовар со внатрешните дигалки, кои се движат по за таа намена предвидени
носачи.
За управување со произведената електрична енергија предвидени се
соодветни SN и NN ормари,повторно согласно со технолошката шема. NN oрмарите
се поставени врз кабловски канал 40/60cm, во кој предвидено е да се водат
високонапонските и нисконапонските инсталации, за нивна меѓусебна поврзаност, за
врска со трансформаторот и за излез према потрошувачите. СНС ормарите се
поставени врз канал со ширина од 80cm.
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d=10cm, тип ТР 38/158 во боја, монтиран директно на рожниците поставени на
кровните решетки со шрафење. Предвидени се соодветни снегобрани. Да се изведе
според општо важечките правила за покривачки работи и упатствата на
производителот на покривката (лимот).
Кај стреите, односно на завршетокот на лимот, да се засече долниот лим на панелот
8-10cm и да се отстрани исполната т.е. да се обезбеди препуст од 8-10 cm само на
горниот лим.
Ѕидарски работи Комплетната ѕидарија (преградни, фасадни ѕидови и затварање на
калкани) е предвидена од пенобетон YTONG со дебелина 25cm. Кај сите ѕидови да
се изведaт либажни слојеви и потребни надпрозорници и надвратници армирани со
4O12 и узенгии на 20cm, или во наменски “У” и ”Л” елементи од избраниот систем на
ѕидање.
При изведба на ѕидарски работи и споменатите либажни слоеви, надвратници и
натпрозорници не се пресметува посебно материјал и работна рака за нивна изведба
и како количина влегуваат во повшина на ѕидот.Изведувачот да ја вкалкулира
нивната изведба по единица мера површина на ѕид.
Да се изведува според општи важечки технички правила и прописи.
Хидроизолациони работи Хидроизолацијата на објектот да се изведе континуирано,
во подната плоча
ободни ѕидови и комплет внатрешниот кабловски канал. Комплетната
хидроизолација на хоризонтални и вертикални површини (темели, ѕидови, подна
плоча итн.) да се изведе со еднокомпонентна хидроизолација на цементна база
„Хидромал“ или друга слична во два слоја со четка (секој слој во различен правец) и
трет слој со глетарка. Секој нареден слој се изведува врз претходно исушен слој.
При изведба преку „посен“ бетон (како подлога на која се изведува плоча или темел)
да се премачка преку целата површина на посниот бетон што е со по 3-5 см поголема
површина од предвидениот конструктивен елемент преку него (плоча, темел)
Кај одводната вада е предвидена истотака еднокомпонентна изолација на цементна
основа „Хидромал“ или друга слична. за внатрешната површина (изведба според
претходно опишаното), додаток за водонепрпустливост во бетонот „Хидрофоб“ или
друг сличен и поставување на ПВЦ флексибилни ленти „Sika Waterbar V-24“ или
други сл. На споевите на ѕид со подна плоча.
Подлогите на кои се изведуваат споменатите изолации на цементна база треба да
бидат претходно исчистени, обезмастени и обеспрашени, а евентуални пукнатини и
нерамнини да се поправат со репаратур малтер. Поставувањето да се изведе во
согласност со важечките технички прописи и упатството на производителот.
Термоизолациони работи Објектот во смисла на губење на топлинска енергија не е
потребно да се
изолира. Сепак мора да се спречи појавата на кондезат особено на кровниот лим, но
не помалку и на ѕидовите и арм-бет. конструктивни елементи. Кондензатот се јавува
како последица на ослободување на топлина од машинската опрема и ладни
површини на надворешни ѕидни и други површини.
За спречување на ова предвиден е сендвич лим како покривка, избраните YTONG
блокови задоволуваат според пресметките во делот Машински проект, а на сите арм-

бет. конструктивни елементи од надворешна страна се поставува комби плочи
d=5cm. Комби плочите се поставуваат во оплата при бетонирање.
Врати и прозорци Внатрешните врати, како и прозорите е предвидено да се изведат
од
трокоморни ПВЦ профили, со обично едноструко стакло d=6mm, со рото оков и
вентуси, отварање според шемата на столарија.
За тоалетот и трафо собата предвидени се ПВЦ внатрешни врати во бела
боја.
Главната влезна врата во машинската хала е метална гаражна роло врата со светли
димензии 420/580 cm од ламели и завршна обработка со прајмер и боја. Влезната
врата во трафо боксот е метална двокрилна со светла димензија на ѕидарски отвор
250/280.
Мерките да се проверат и усогласат на лице место.
Подови
Подот во машинската хала е цементна кошулка d=8cm со завршен слој ПОДИНГ-К,
ФЕРБЕТОН или друг сличен во нијанса по избор и со дебелина 3-5mm односно
согласно упатствата на произведувачот. Нанесувањето на завршниот слој треба да
биде во две фази, повторно согласно упатствата на произведувачот. Рамнење со
ротациона машина „хеликоптерка“, по краевите и недостапните агли рачно со
глетарка. По изведување на кошулката (ден два потоа) да се изведат работни фуги
што формираат полиња со површина 9-12m2, а во логичен континуитет со работните
фуги меѓу постаментот на турбината-генераторот и
останатата подна површина. Работните фуги да се изведат со ширина 4-6 mm и
длабочина најмалку 1/3 од висината на кошулката односно во случајот 3cm.
Работните фуги да се исполнат со трајно-еластичен кит Адингакрил или друг сличен.
Обработка на ѕидови Внатрешните ѕидови столбови се малтерисуваат со
продолжен малтер
1:3:9, еден слој и бојадисување со вар.
Обработка на фасада Врз малтерисаните ѕидови за завршна обработка со текстура
и боја по
избор на проектантот, предвидена е изработка на завршен слој на фасада тип
“Динова”.
Лимарски работи Кабловскиот канал на места каде не е покриен со ормари,
предвидено е да
се покрие со капаци од рифован лим 3mm.
Опшивањето на завршните кровни рабови со висина од 25cm и стреите е предвидено
со пластифициран ребраст лим.
На калканите е предвидена стандардна калканска опшивка. Олуците се стандардни,
хоризонталните се висечки, сите од пластифициран лим во тон по избор.
Надворешна ограда Оградата е изведена од универзално жичано плетиво,
поставено меѓу
метални столбови на растојание од 2m. На аглите е предвидено да се постават
косници. На горниот и долниот појас на жичаното плетиво треба да се постави
бодликава жица.

1.4.4. Техички услови и опис за градежните работи
Земјани работи
Земјаните работи на цевководот застапени се како широк и тесен ископ. Широкиот
ископ е диктиран од потребата за изработка на манипулативен пат на оние места
каде трасата минува низ слободен терен. Ископот во тесен обем ќе се изврши за
положување на цевките. Длабочината на ископот на ровот зависна е од нивелетата и
потребниот надслој над цевката, широчината на ровот одредена е во зависност од
дијаметарот на цевките и изнесува: за D =600mm; B =1.2m H =1.95m
Дното на ровот потребно е да се израмни (испланира) со рачен докоп, а потоа да се
постави слој од песок 15cm.
По извршеното обликување на ровот, поставување на слој песок и извршената
монтажа и контрола на споевите, потребно е да се пристапи кон затрпување на
ровот, делумно до 30cm над цевката со рачно набивање на слоеви од по 10cm, со
ровка земја, без примеси на тврди предмети кои може да ја оштетат цевката.
Останатиот дел на ровот се затрпува машински со набивање - со мали набивни
средства во слоеви од 30cm.
1.4.5. Оснoвни карактеристики на МХЕ
Основните карактеристики на МХЕ “Шемница” р.бр.267 со кои е вршено
димензионирањето на сите објекти, се дадени во табеларно во наредниот приказ.

• Номинален проток

0.6 m3/s

• Бруто пад

155,31m

• Нето пад при номинален проток

142,76m

• Инсталирана моќност на електраната

701.22 kW

• Турбина
- Број на единици

1

- Тип на турбина

Pelton, вертикална

-Број на млазници

4

• Генератор
- Тип

синхрон
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2. ОПИС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОКОЛУ ЛОКАЦИЈАТА НА
ХИДРОЦЕНТРАЛАТА “ШЕМНИЦА”
Во ова поглавје на Магистерската за оценката на МХЕ Шемница на
влијанието врз животната средина е опишана сегашната состојба на животната
средина од аспект на природно-географските карактеристики на подрачјето,
климатско-метеоролошките услови на подрачјето и состојбите со трите медиуми
воздух, вода и почва.
2.1. Природно-географски карактеристики на подрачјето
2.1.1. Површина
Реонот каде се планира изградбата на МХЕ „Шемница“со р.бр.267 на водотекот
Шемница, се наоѓа во општина Битола која го зафаќа југозападниот дел на
Македонија. Таа е погранична општина која на север граничи со општините Демир
Хисар и Могила, на исток со општина Новаци, на запад со општина Ресен, а на југ со
Р. Грција. Заедно со 65-те населени места, зафаќа површина од 794,53m2 и е една
од поголемите по територија општини во државата.
Предметната локација се наоѓа на дваесетина километри од градот Битола,
јужно од населеното место Маловиште, на надморска височина од 1099.24m до
1255.55m.

Слика 12: Снимка на локацијата на МХЕ „Шемница“
Оваа локација целосно влегува во границите на Националниот парк Пелистер.
Националниот парк Пелистер се наоѓа во југозападниот дел на Република
Македонија, на северниот дел од Баба Планина опфаќајќи го просторот од 891 до
2601m надморска височина со вкупна површина од околу 10870 хектари1. Северно
од Паркот се наоѓа регионалниот пат Битола-Ресен и планината Бигла, а на јужната
страна Паркот е на десеттина километри од границата со Грција. Источно од Паркот
се наоѓа Пелагониската котлина и градот Битола, а на запад се Преспанската
котлина и градот Ресен.

Зоните на управување претставуваат посебни и препознатливи единици со помош
на кои се контролираат активностите во одделни делови од националниот парк.
Според новиот закон, член 92, став 4 (Сл. Весник на РМ 67/04), активностите и
дејностите кои можат да се вршат во зоните се определуваат со актот за
прогласување за заштитено подрачје и планот за управување со заштитеното
подрачје. Согласно член 93 од истиот закон, со актот за прогласување може да се
установат следниве зони:
1.

зона за строга заштита;

2.

зона за активно управување;

3.

зона за одржливо користење и

4.

заштитен појас.

Постојното зонирање на Националниот парк Пелистер е прикажано на Слика 10.
Предметната локација се наоѓа во зоната на одржливо користење.

Слика 13. Постојно зонирање на НП Пелистер (дел околу н.м. Маловишта)
2.2. Геолошко-морфолошки и хидролошки карактеристики
Геолошка градба Истражуваниот терен се наоѓа во јужните делови на Македонија,
на падините на Баба Планина.

Истражуваното подрачје во поглед на геоморфолошките карактеристики е
локализирано во планинскиот предел во чии рамки има стрмни возвишувања и
падини со наклон на косините од 30-60 . Овој регион се одликува со сложена
геолошка градба, во која влегуваат поголем број на литолошки формации кои имаат
различни карактеристики. Во основа поширокиот регион е изграден од метаморфни
карпи од групата на криласти шкрилци со палеозојските метаморфити преставени
со серија на зелени шкрилци и во помала мера пробои на метагаброви. Од
седиментните неврзани карпи најголема застапеност имаат делувијалноалувијалните наслаги застапени во почетниот и крајниот дел од трасата на
цевководот вдолж текот на Маловишка река, представени со грубокластичен
алувијален нанос со присуство на блокови од разни карпи помешани со песок и
чакал со дебелина од 2,5m. Во преостанатиот средишен дел од трасата застапени
се делувијалните падински наслаги каде цврстите карпи се интензивно зафатени со
процесот на распаѓање под дејство на атмосферските фактори чија дебелина се
движи од 0,2 до 2 m.

Слика14. Местоположба на Западно-Македонската зона во однос на останати
геотектонски единици во Р.Македонија (М.Арсовски 1997)
Во поглед на тектонскиот склоп на подрачјето во минатите геолошки времиња
тектонските движења биле јако изразени што се манифестира со застапеност на
наборни и раседни структури со сложени меѓусебни односи. Регионално гледано,
третираниот терен припаѓа на крупната единица Западно-македонска зона чии
главни тектонски деформации се поврзани за алпската етапа геолошкиот развој на
регионот. Палеозојските метаморфни карпи во западно-македонската зона се
интензивно набрани и на теренот се забележуваат многубројни антиклинални и
синклинални структури. Од антилкиналните структури на истражуваниот терен
застапена е антиклиналната Шемница развиена вдолж река Шемница изградена од
филити и зелени шкрилци. Од руптурните структури кај н.м. Маловиште присутна е
раседна структура со протегање исток-запад по која тече најголемата притока на р.
Шемница.
Инжинерско-геолошки групи на карпести маси
Врз основа на детално инженерскогеолошко и хидрогеолошко картирање на теренот
покрај трасата на цевководот и другите објекти за изградба на МХЕ на река
Шемница кај н.м. Маловиште констатирани се следниве типови на карпи:

-група на цврсто скаменети карпи маси во која спаѓаат: серија на зелени шкрилци и
метагаброви;
-група на неврзани или слабо врзани карпи во која спаѓаат: делувијалноалувијалните наслаги и падинските делувијални творби.
Основата на теренот ја сочинуваат метаморфни карпи од групата на
крилестите шкрилци со палеозојска геолошка старост во кои влегуваат серија на
зелени шкрилци(SN). Во составот на зелените шкрилци покрај хлоритските шкрилци
кои доминираат се застапени кварц хлоритски, биотитски, амфиболски и др. типови
шкрилци во вид на помали маси. Покрај наведените типови на карпи во склоп на
палеозојските метаморфни карпи во вид на помали или поголеми маси се среќаваат
пробои на магматски карпи, метагаброви, метадијабази и гранити.
група на цврсто врзани скаменети карпи
На трасата на цевководот на МХЕ Шемница од цврстите врзани карпести
маси најзастапени се серијата на зелени шкрилци од кои е изграден поголемиот дел
од трасата помеѓу стационажите: 0+000-0+002,89, 0+420-0+540, 0+610-0+664,
0+800-0+820, 1+040-1+068,1+652,59-1+740 и 1+883-2+012 во кои доминираат
хлоритските шкрилци кои на теренот се појавуваат во вид на изданоци и кои имаат
тектонски однос со останатите типови на шкрилци. Во серијата на зелени шкрилци
(SN) покрај хлористките се среќаваат и кварц-хлоритски, биотитски, амфиболски и
др. шкрилци во вид на помали маси или сочива. Изградени се главно од хлорит,
реликти на кварц и моноклиничен пириксен и како споредни минерали: сфен,
актинолит и апатит. Овие шкрилци настанале со метаморфоза на вулкански карпи
со спилитско базалтен состав. Се карактеризираат со средна ушкриленост, слаба
испуканост, лепидобластична до бластична структура и шкрилава текстура.
Процесот на ерозија во овој карпест комплекс е слабо изразен, бидејќи во поголем
дел теренот е покриен со шумски покривач.
Метагабровите се јавуваат како пробои или помали маси интрудирани во
серијата на зелените шкрилци во вид на тесни издолжени леќасти тела, кои вдолж
трасата на цевководот се застапени помеѓу стационажите 0+882-0+950, 1+5581+593 и 1+742-1+883. Метагабровите се средно до крупнозрни карпи, сиво до темно
зелени, делумно зафатени со алтерација. Имаат крупнозрнеста структура и масивна
текстура. Најчесто се масивни, но наместа поради значајна радијална тектоника
добиваат шкрилеста текстура со силна алтернација на примарнирте состојки.
Главни минерали се амфиболи и плагиокласи, секундарни се епидот, цоисит, калцит
и албит. Метагабровите во површинскиот дел од теренот слабо се зафатени со
процесот на површинско распаѓање, локално се препокриени со тенок делувијален
матерјал со дебелина до 0,5m и поради својата цврстина штрчат на теренот во вид
на изданоци. Терените изградени од овие карпести маси се одликуваат со изразит и
расчленет релјеф, со благо заоблени гребени и стрмни падини, покриени со тенок
делувијален покривач.
група на неврзани или слабо врзани карпи
Во оваа група на карпи спаѓаат падински делувијални творби и
делувијално-алувијалните наслаги.
Делувијалните творби ги покриваат цврсто скаменетите карпести маси на
поголемиот дел од теренот, изградени од прашинесто песоклива дробина до
песоклива глина со ретки фрагменти од матична карпа. Делувијалните падински
наслаги се неврзани карпи кои имаат големо пространство на повисоките планински
предели, на падините каде цврстите карпи се зафатени со процесот на распаѓање
под дејство на атмосферските фактори. Делувијалните творби на оваа делница асе
констатирани помеѓу стационажите 0+950-1+040, 1+068-1+367, 1+630-1+652,59 и
1+742-1+814.

Делувијално-алувијалните седименти се депонирани на почетниот дел од
трасата на цевководот помеѓу стационажите 0+005-0+420, 0+540-0+610, 0+6640+800, 0+820-0+862 и кон крајот на трасата помеѓу стационажите 2+032-2+168,91
составени од грубокластичен крупнозрн алувијален матерјал, песоклив чакал со
волутоци со големина до 400mm и дебелина 2-2,5m со хетероген гранулометриски и
петрографски состав препокриени со делувијален матерјал претставен со
песокливо прашинеста дробина. Тоа се грубозрни хетерогени наслаги, различно
сложени и нерамномерно гранулирани, крупнозрни чакалесто песокливи наслаги со
голем број валутоци, самци и помали блокови.
Најважна карактеристика на теренот представува хетерогеноста на
литолошкиот состав во вертикален и хоризонтален правец, што секако влијае на
хидрогеолошките услови и стабилноста на истражниот простор.
Хидрогеолошки карактеристики на подрачјето
Хидрогеолошките карактеристики на истражуваното подрачје зависат од
морфолошките карактеристики на теренот, геоошкиот состав и климатолошките
услови. Од хидрогеолошки аспект целокупната околина на истражуваното подрачје
припаѓа на вардарскиот слив, кој као главна водена артерија ги прифаќа водите на
околните помали реки. Позначајна река на истажуваното подрачје е реката
Шемница со своите помали притоки Маловишка, која има проток од 1-2 m3/sek.
зависно од времето на мерење на протокот, односно истиот во зимските месеци е
поголем , а во летните месци е помал. Преостанатите водени текови кои се
среќаваат на истражуваниот простор се од повремен карактер и во текот на летниот
период пресушуваат. Во рамките на истражуваниот простор покрај трасата на
цевководот регистрирани се неколку извори на различни коти со мала издашност.
Од хидрогеолошки аспект цврстите карпести маси: серијата на зелени
шкрилци и метагабровите се слабо водопропусни карпи, се оддликуваат со слабо
изразена пукнатинска порозност и високи вредности на коефициентот на
филтрација претставени со валутоци со песоклив чакал и како и делови од
делувијалните творби претставени со песоклива дробина. Во ХГ изолатори од
неврзани карпести маси спаѓаат поедини делови на делувиумот изградени
претежно од песокливи или глиновити прашини кои се карактеризирааат со
капиларна или супер капиларна порозност и слаби филтрациони карактеристики.

2.3.

Климатско-метеоролошки карактеристики на подрачјето

Влијанието на климатските елементи (температура, влажност, инсолација,
облачност, врнежи, ветрови и т.н.) и климатските фактори, се однесуваат на
развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната активност на човекот и на
одредени процеси во природата, како значаен елемент во биосферата.
Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима медитерански тип и континентален. Оттаму произлегуваат две специфични годишни
времиња, ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и
суво и топло лето, кое одговара на медитеранското поднебје. Освен
медитеранската и континенталната, во повисоките планински предели се чувствува
и плансинската клима која се одликува со кратки и свежи лета и со прилично
студени и средно влажни зими, каде што врежите најчесто се во вид на снег.
Југозападниот дел на Македонија каде е лоцирана планината Баба се
одликува со умерено-континентална клима.
Температура Според, метеоролошките податоците од станицата која се
наоѓа на
надморска височина
од 586m, градот Битола има средна годишна температура на
воздухот
од 11,1оС. Најстуден месец е јануари, со просечна омесечна температура
о
од -30,4 С. Најтопол месец е
од 0,6 С, но со апсолутна минимална температура
јули, со средна месечна температура од 22.2оС и со апсолутно максимална

температура од 41,2оС. Апслолутното годишно варирање на температурата во
воздухот изнесува 71,6оС што е специфика на подрачјата со континентална клима.
Пролетните и есенските месеци се со пријатни температури на воздухот, но
истите можат да добијат специфики и на продолжена зима или на продолжено лето.
Според тоа, во Битола, климата, во основа, е со умерено-континентален карактер,
со нагласена континентална компонента, со динамична и со нестабилна клима на
суво многу топло лето и на зимски период поделен на пократок, сув и студен.
Поинаку кажано, температурата има специфика на континентална клима, а
врнежите, на сушна изменето-медитеранска или степска клима која, на моменти,
има пробиви и на жешки воздушни маси од Северна Африка – Сахара.
Врнежи
Просечното годишно количество на врнежи изнесува 601mm. Со вредности
кои се движат од 338 mm до 879 mm, што претставува разлика која е близу до
просечното количество. Изразени се и сушните периоди, но најчесто со кусо траење
од 10-15 денови, со најдолготрајната од 60 денови. Снежниот покривач се јавува од
октомври, заклучно со април. Просечно годишно се јавуваат 34-36 денови со снежен
покривач, а максимумот го достигнува во јануари. Максималната висичина на снегот
е од 60-65cm.
Магла Просечно годишно се јавуваат 25 денови со магла. Таа се јавува од
септември заклучно со мај. Во некои години таа се задржува и по неколку денови
непрекинато.
Ветрови.
Во Битола преовладува северниот ветер со просечна годишна зачестеност од
189‰, просечна годишна брзина 2,2m/sec и максимална брзина до 15,5m/sec. Втор
по зачестеност е јужниот ветер, просечно 134‰, просечна годишна брзина од
3,7m/sec и максимална брзина до 18,9m/sec. Северозападниот ветер е исто така
зачестен, просечно 83‰, просечна брзина од 2,4m/sec и максимална брзина до
18,9m/sec. Југоисточниот ветер е со зачестеност од 68‰, просечна брзина од
2,7m/sec и максимална брзина до 18,9m/sec. Североисточниот ветер е со
зачестеност од 63‰, просечна брзина од 2,7m/sec и максимална брзина од
18,9m/sec. Североисточниот ветер е со зачестеност од 63‰, просечна брзина
2,2m/sec и максимална брзина до 15,5m/sec. Западниот ветер е со зачестеност од
61‰, просечна брзина 3,5m/sec и максимална брзина до 22,6m/sec. Југозападниот
ветер е со зачестеност од 41‰, просечна брзина од 2,4m/sec и максимална брзина
до 15,5m/sec. Со најмала зачестеност е источниот ветер, просечно 22‰, просечна
брзина од 1,7m/sec и максимална брзина до 15,5m/sec. Честото проветрување и
релативно високите температури овозможуваат зголемување на условите за
испарување од слободна водна и почвена поврвнина, т.е. се создаваат услови за
зголемување на потенцијалното испарување. Просечното испарување изнесува 855
литри
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ракче Eucypris kurtdiebeli и амфиподното ракче Niphargus pancici pancici,
пелагониската пастрмка Salmo pelagonicus, дијатомеите Achnanthidium kryophila,
Luticola undulatа, Navicula roteana, Pinnularia appendiculata и други). Исто така, тесно
поврзана со некои од овие живеалишта, поточно реките и потоците, е локалната
ендемска растителна заедница Knautio-Calamagrostidetum arundaceae со присутното
ретко растение Knautia magnifica. Поради недоволната проученост на повеќе групи
без’рбетни животни од овие екосистеми постои голема извесност за присуство и на
други видови кои може да се значајни за науката или за заштитата на природата.
Меѓу нив, глацијалните езера заземаат посебно место поради своето еколошко
значење, но и поради високите естетски вредности кои привлекуваат многубројни
посетители.
Водните живеалишта во Паркот се најчувствителните екосистеми во Паркот. Во
моментот сè уште постојат притисоци и закани кои може да имаат сериозни
последици по овие живеалишта. Некои од нив, како на пример глобалните
климатски промени, а веројатно и загадувањето на воздухот, се последица на
процеси кои се случуваат надвор од границите на Паркот. Сепак, значаен дел од
притисоците се должи на загадувањето со отпадни води, несоодветното
управување со посетителите и изградбата на водозафати и чешми на територијата
на Паркот. Проблемите со отпадните води се особено изразени во случајот на
Магаревска Река (отпадни води од хотел „Молика“), Шемница (отпадни води од село
Маловишта) и Големо Езеро (отпадни води од планинарскиот дом на Големо
Езеро). Релативно големата посетеност на Големо Езеро и несоодветното
однесување на некои од посетителите (пр. перење и капење во езерото) се исто
така голема закана за екосистемот на Големо Езеро. Во минатото, покрај патеките
или излетничките места во Паркот се изградени бројни чешми, но за повеќето од
нив нема податоци за влијанието врз планинските извори и потоци. Сепак,
поголемите водозафати се изградени врз основа на претходни елаборати.
2.4.1.3. Планински екосистеми
Во планинските екосистеми во Националниот парк Пелистер се среќаваат осум
планински/предпланински тревни заедници: Festucetum paniculatae, CentaureoFestucetum varie, Geranio-Poetum violaceae, Genisto-Nardetum, Jasioni-Caricetum
curvulae, Jasioni-Festucetum supinae, Diantho myrtinervius-Festucetum и LinoSeslerietum. Покрај нив, на карпестите терени се среќава и тревната заедница
Asplenio-Silenetum lerchenfeldianae, а по рабовите на шумите и крај потоците и
заедницата со високи треви Orphanideo-Cirsietum apendiculati. Заедно, овие тревни
заедници зафаќаат површина од над 3.500 ha и се од висок интерес за заштитата
поради присуство на локални, македонски и балкански ендемски заедници. Така на
пример тревната заедница Lino-Seslerietum се среќава само во Паркот, додека
заедницата Diantho myrtinervius- Festucetum е ендемска за Македонија со
ограничено распространување (само во зоната меѓу Пелистер и Ниџе-Кајмакчалан)
и е типично живеалиште за локалниот ендем, полегнатиот каранфил (Dianthus
myrtinervius). Покрај тоа, следните тревни заедници се сметаат за ендемски на
Балканот: Asplenio-Silenetum lerchenfelidiane, Orphanideo-Cirsietum appendiculati,
Geranio-Poetum violaceae, Festucetum panniculatae и Centaureo- Festucetum variae.
Во предпланинскиот појас се среќава и заедницата на брукенталијата и смреката
(Bruckenthalio-Juniperetum) која има статус на приоритетно живеалиште според
Бернската конвенција. На предметната локација не се среќаваат видови
регистрирани според меѓународната Бернска конвенција.
Еден од клучните еколошки процеси во некои од овие заедници (живеалишта) е
напасувањето. Напасувањето на овци била најзначајна стопанска гранка за
повеќето локални заедници на Баба Планина и е со многу долга традиција.
Напасувањето на овци во минатото во голема мерка го заменило и истиснало
природното напасување (срни, елени, диви кози). Традиционалното сточарење
вклучувало и систем од мерки за управување со пасиштата, како што се редовно и
контролирано палење на пасиштата, сечење на грмушки и млади дрвја и други
мерки за кои во моментот не постојат доволно податоци. Сепак, како резултат на
демографските и социо-економските промени во потесното и поширокото
опкружување на Паркот сé е помал бројот на овци кои се напасуваат на овие

пасишта. Од друга страна популациите на дивите тревопасни животни се недоволни
за да го надоместат отсуството на овците. Како резултат на тоа, низ природните
процеси на сукцесија на биоценозите, дел од планинските и предпланинските
тревни заедници се трансформираат во шибјаци или шумички (вриштини од
брукенталија и/или шуми). Во моментот не постојат доволно податоци за значењето
на напасувањето во одржувањето на биолошката разновидност во предпланинските
и планинските тревни заедници. Исто така не постојат прецизни податоци за
важноста на посебните растителни заедници како пасишта (пр. Хранлива вредност,
енергетска вредност и сл.).
2.4.2. Растенија, габи и животни
2.4.2.1. Растенија и габи
Меѓу растителните видови и габи кои беа определени како клучни вредности се
наоѓаат кралскиот вргањ (Boletus regius) кој се смета за засегнат во Европа и
дванаесет видови кои се сметаат за засегнати во Македонија (види Табела1). Покрај
нив во Паркот се наоѓаат и три виши растенија кои се среќаваат само во границите
на Паркот (локални едеми): пелистерска небесна роса (Alchemila peristerica),
полегнат каранфил (Dianthus myrtinervius) и Dianthus stenopetalus. Како клучни
вредности се сметаат и вишите растенија кои се ретки во Македонија и имаат голем
дел од своите популации во границите на Паркот: пази-куќа (Sempervivum
octopodes), Knautia magnifica, Sempervivum marmoreum и Viola parvula (единствено
наоѓалиште во Македонија).
Tабела 1. Засегнати растителни видови, габи и алги во Македонија кои се
среќаваат во Националниот парк Пелистер
Група
Дијатомеи
Габи
Лишаи
Мовови
Цветници

Вид
Achnanthidium kryophila, Luticola undulatа, Navicula roteana,
Pinnularia appendiculata
Chroogomphus helveticus, Suillus sibiricus ssp. helvetica
Parmelia exasperatula, Parmelina sorediata, Ramalina carpatica
Andreaea rupestris, Buxbaumia viridis
пелистерска качунка (Crocus pelistericus), жолта линцура
(Gentiana lutea), точкеста линцура (Gentiana punctata)

Прекумерното собирање на кралскиот вргањ е главната закана по овој редок видво
Европа и Македонија. Заканите по другите два засегнати видови габи се должат на
ограниченото распространување на супстратот на кој тие се развиваат (моликата).
Популацијата на пелистерската качунка (Crocus pelistericus) и жолтата линцура
(Gentiana lutea) во Паркот се многу мали и постои реална опасност од натамошно
намалување поради собирање. Што се однесува до засегнатите видови дијатомеи
загадувањето на воздухот (кисели дождови) е основниот извор на закана, додека за
засегнатите видови на лишаи и мовови не постојат прецизни податоци за видот и
изворите на заканата. Што се однесува до локалните ендеми и другите ретки видови
наведени како клучни вредности се смета дека нивните популации во Паркот се
витални. Нема податоци за постоење на притисоци врз овие видови, но за сите нив
важи општата констатација дека основната закана се должи на малите популации и
многу ограниченото распространување.
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и обичниот елен, опфаќаат многу поголема територија од онаа на Паркот. Се
проценува дека криволовството на овие видови е многу поизразено надвор од
границите на Паркот поради послабата контрола. Според тоа, стабилноста на
популациите на овие видови независи само од условите и мерките на заштита што
се преземаат во Паркот. За неповолната состојба на популациите на обичниот елен,
срната и дивокозата влијае и вознемирувањето од овчарските кучиња. Во многу
студени зими волците исто така може да се причина за зголемена закана за
популациите на срната и дивокозата.
Популациите на другите засегнати цицачи кои се среќаваат во Паркот се смета дека
се витални и стабилни. Што се однесува до птиците наведени во Табела2, меѓу
причините за лошата состојба на нивните популации се наведуваат криволовството
и недостатокот на храна. Според оценката на ДПЗПМ (изворните податоците не беа
достапни) црвеноклуната галка е посебно засегната. Меѓу причините за таквата
состојба на овој вид се споменува и вознемирувањето од релативно големиот број
на посетители на Големо Езеро и неговата околина каде црвеноклуната галка се
гнезди. Бројот на посетители на овој локалитет се очекува да расте со оглед на ново
обележаните патеки и развојот на екотуризмот во околината на Паркот (пр. селата
Брајчино и Љубојно). Иако не постојат конкретни податоци за состојбата на
пелагониската пастрмка, според сознанијата на Управата на Паркот и локалното
население, популацијата на овој вид е мала. Како главни причини за ваквата
состојба се сметаат фрагментација на живеалиштето (пр. браната на Ротинска Река
надвор од Паркот) и загадувањето со цврст отпад и комунални отпадни води од
село Маловишта (реката Шемница).
Принципиелните аспекти и потенцијални влијанија врз биолошката разновидност,
идентификувани во врска со животниот циклус на МХЕ се однесуваат на водните и
копнените станишта и видови, како и на шумските ресурси.
Главните влијанија врз стаништата и видовите во фазата на изградба се однесуваат
на ефектите од евентуалното проширување или изградба на нови пристапни
патишта, изградба на зафати и доводна структура како и вознемирување на
фауната. Во однос на шумските ресурси, влијанијата вклучуваат пренамена на
шумското земјиште, загуба на прирастот и предвремено одстранување. Во овој
случај станува збор за постојан пат кој нема да се проширува.
Главно влијание врз стаништата и видовите во оперативната фаза се однесуваат на
потенцијалниот ефект врз акватичната фауна.
Со спроведување на соодветни мерки и активности во фазите на проектирање,
изградба и оперативност, МХЕ „Шемница“ нема да предизвика посериозен
негативен ефект врз биотопскиот состав на подрачјето, природните станишта,
флората и фауната , како и шумските ресурси.
На делот каде е предвидена изградбата на МХЕ “Шемница”, не се
евидентирани заштитени видови на флора и фауна.
Емералд мрежа
Емералд мрежата претставува мрежа на подрачја од посебен интерес за
зачувување (Areas of Special Conservation Interest - ASCI) односно подрачја од
голема еколошка важност за загрозените видови и типови живеалишта заштитени
согласно Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во
Европа (Бернска Конвенција) и се воспоставува на територијата на земјите членки
на Бернска конвенција. Европската заедница ја има ратификувано Бернската
конвенција во 1982 година, а Р. Македонијаво 1997 година со Законот за
ратификација (Сл. Весник на Р.М.бр.49/97) кој стапи на сила во април 1999год.
Според Резолуцијата бр.5(1998) за договорни страни на Бернската конвенција,
областите од Емералд мрежата се всушност области на Натура 2000
идентификувани и заштитени со Директивата за птици и Директивата за
живеалишта.
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Утврдено е дека археолошките локалитети и недвижните културни добра не се
лоцирани во рамките на планскиот опфат, ниту во неговото непосредно
опкружување. Доколку при изведувањето на земјените работи се наиде на
археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци
со културно-историска вредност, потребно е да се се постапи согласно член
65 од Законот за заштита на културното наследство (СЛ.весник на РМ бр.20/04
и 115/07) односно веднаш да се прекине со градежните активности и да се
известат надлежните институции.

3.

ВЛИЈАНИЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛАТА “ШЕМНИЦА” ВРЗ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА

Штетните влијанија се разликуваат според интензитетот, просторната разместеност,
ареалот на влијанието и времетраењето. Резултатот на овие штетни влијанија е
обично деградација на целокупниот екосистем, преку загадувањето и
девастирањето на земјиштето, водата и воздухот.
Штетните влијанија врз животната средина, зависно од медиумот на кој дејствуваат,
генерално можеме да ги класифицираме на следниов начин:
Влијание врз воздухот кое се изразува низ:
•
загадување на воздухот со лебдечките фракции на прашина (цврсти
честички), разни штетни гасови (CO2, NOx, CO) и т.н.
•
промена на микроклимата и создавање на зони со специфична микроклима,
различна од климата на околниот простор, и.т.н.
•
бучавата како посебен фактор на загадување на животната средина, како од
психолошки (комфорен) така и од физиолошки аспект.
Влијание врз водите, кое се изразува низ:
•

промена на режимот на подземните и површински води,

•
можност за миграција на некои штетни компоненти, а со тоа и загадување на
околните подземни и површински водни токови.
Влијание врз почвата кое се изразува низ:
•
промената на микрорелјефот и орографијата на теренот како резултат на
што се менуваат пејсажните и естетески вредности,
•

завземање на квалитетно земјоделско земјиште,

•

промена на педолошкиот и геолошкиот состав,

•
нарушување на стабилноста на природните орографски структури како и на
објектите изградени на земјината површина, како резултат на дејството на
сеизмичките ефекти,
•

создавање на отпад.

Влијанијата врз воздухот, водата и почвата кои се и основни носители на целиот
жив свет, директно водат до промени и оштетувања всушност, доаѓа до деградација
на животинскиот и растителниот свет, како на оној што го создала природата, така и
на оној што го создал човекот.

3.1. Емисии
3.1.1. Емисии во воздухот
3.1.1.1. Емисии на гасови и прашина
Емисиите во воздухот согласно Законот за заштита на воздухот од загадување се
категоризираат во: емисии од котли, точкасти емисии од стационарни и мобилни
извори и потенцијални и фугитивни емисии.
Емисија на гасови се очекува за време на изградба на проектот кога ќе биде и
зголемено присуство на механизација на локацијата. Овие емисии се од времен
карактер и истите нема да имаат посериозни влијанија врз средината. Mожна е
појава на прашина при ископот за изведување на проектот, како и при расчистување
на теренот.
Може да се констатира дека главниот ефект од емисии на гасови и прашина
на локацијата ќе биде за време на изградбата, но без траен ефект. Во фазата на
експлоатација не се очекуваат никакви емисии на штетни полутанти во воздухот.
Од внатрешно согорување на нафтени деривати-бензини во моторите од
возилата во атмосферата се ослободуваат издувни гасови со содржина на сса 180
органски компоненти како штетни материи. Содржината на олово во бензините
изнесува до 0,6 г/л. Приближно 75% од содржината на олово се емитира преку
издувните гасови и сса 95% од содржината на сулфур согорува во SO2.
Во табелава што следи наведeна е содржината на дел од емитираните
штетните материи:
СОЕДИНЕНИЕ

БЕНЗИНСКИ МОТОРИ
г/л

ДИЗЕЛ МОТОРИ
г/л

Сулфур диоксид
0,4
4,5
Азотни оксиди
20
90
Органски волатили
40
110
Вкупно суспендирани
3
15
честички
Јаглероден моноксид
220
90
Олово
О,45
0
20 mkg/m3
10 mkg/m3
Бензопирен
При долготрајна изложеност на горе наведениве токсични материи штетно
влијаат на здравјето на човекот: чадот делува на дишните органи и кожата, оловото
на респираторниот, нервниот и крвниот систем, азотните оксиди предизвикуваат
асма, алергии, малигни заболувања. Канцерогено дејство имаат и цврстите
честички од согорување.
МДК за штетните материи се дадени во табелата што следи:
Компоненти
Олово
Азотни оксиди
Јаглеводороди
Формалдехид
Цврсти честички
Јаглен моноксид
Јаглен диоксид (%)

Емисионо количество
МДК г/ч
25,00
50000,00
100,00

Емисиони концентрации
МДК мг/м3
5,00
500,00-800,00
500,00
20,00
130,00
650,00
2,50

Употребата на еколошките горива кои моментално се воведуваат во
малопродажбата со нафтени деривати, драстично ќе допринесе за намалување на
негативните влијанија по животната средина. Зелениот појас околу објектот како
природен филтер ќе допринесе во намалувањето на наведеното загадување на
воздухот.
Од работењето на предметниот објект не се предвидува да
постојат испарливи органски компоненти.

3.1.2. Емисии во води и канализација
Од описот на проектот во кој се врши дејноста или активноста (точка 4) и
техничко-технолошки опис на дејноста/активноста (точка 4.4.), можеме да
констатираме дека за време на работа на МХЕ “Шемница” не може да се каже дека
ќе се изведува некој технолошки процес од кој ќе се јават отпадни води.
За време на изградба на МХЕ “Шемница” се очекува да се јават отпадни
води од санитарен карактер од вработените на малата хидроелектрана. За нив ќе
се користат мобилни тоалети TOIFOR. За санитарните потреби очекуваната
просечна дневна продукција на отпадни води се движи од 50-120 литри по човек.
Според податоците за непречено функционирање на ваков капацитет во фирмата
работат 25 лица.
Со напред наведените норми во просек од 120 литра по човек на ден
вкупно, се добива дневната продукција на санитарни отпадни води од максимално
3 m3.
Просечната физичка состојба на отпадните води од овие извори врз основа
на корелација со просечен квалитет на каналска вода би бил следниот (во g/L):
вид материја
суспендирани
а) таложливи
б) неталоживи
растворени
ВКУПНО

минерална
230
135
95
725
955

органска
590
360
230
725
1315

вкупно
820
495
325
1450
2270

БПК-5
385
180
205
110
495

Во текот на изградбата на МХЕ “Шемница” не се очекува влијание врз
подземните води, бидејќи градежните работи предвидуваат плитки ископи.
Оперативноста на МХЕ може да резултира со минорни потенцијални
влијанија врз квалитетот на водите особено при активностите за одржување и
контрола на инфраструктурата и опремата.
3.2. Цврст отпад
3.2.1. Цврст комунален отпад
За време на изградба на предметниот објект ќе се продуцира многу мало
количество на биоразградлив цврст отпад на МХЕ “Шемница” мало количество на
комунален отпад од дневната активност на вработените лица, додека за време на
работа на предметниот објект не се очекува продукција на отпад, бидејки нема да
има престој на вработени лица на МХЕ “Шемница”.
Од овие извори ќе се појават околу 1 кг отпад по човек на ден во вид на
хартија, пластика, остатоци од прехрамбени артикли и храна, картонска и лимена
амбалажа. Кон овој вид на отпад треба да се придодадат и одредени количини на
отпад од картонска и пластична амбалажа од пакување на репроматеријалите.

Комуналниот отпад ќе се собира во метален контејнер и ќе биде превземен
од страна на јавното комунално претпријатие кое оперира на територијата на
општина Битола кое понатаму ќе го рециклира или ќе го носи на градската
депонија.

Ред.
бр

1.
2.

Вид на отпад Број од листата Количина на
Начин на
Метод и
на видови на
отпад на
третман на
локација на
отпад
годишно ниво
отпадот
одложување
(Сл.весник на
(t/L)
РМ бр.100/2005)
Комунален
200301
3,5 t
/
најблиска
цврст отпад
депонија
020103
минимална селектирање се употребува
Биодеградиби
лен отпад
за
производство
на компост
или се
депонира
одделно

3.3. Емисии во почвата
За време на подготвителните работи се очекува минимално негативно
влијание на локацијата при отстранување на хумусот и израмнување на теренот
предвиден за изградба на објектите (зафат, цевковод, машинска зграда и
манипулативен пат). Материјалот од ископот, доколку условите тоа го
дозволуваат, треба повторно да се употреби (на пример за затрупување на
цевководот бидејќи е вкопан), додека вишокот на земја се депонира на место
определено од инвеститорот.
Во текот на изградбата на МХЕ “Шемница” не се очекува влијание врз
подземните води, бидејќи градежните работи предвидуваат плитки ископи.
Повеќето негативни влијанија се јавуваат во фазата на изградба и се
најчесто резултат на користењето на оперативната техника. Имајќи го во предвид
присуството на градежната механизација и машини на просторот на
градилиштето, за време на изведување на градежните работи, можноста од
излевање на нафтени деривати и масла, и нивна пенетрација во почвата,
претставува потенцијална, објективна опасност од директно загадување на
подземните води. Ова влијание е од краткотраен карактер и ограничено само за
време на градбата.
При вонредни околности може да дојде до излевање на хидраулично масло.
Истото не е присутно во поголеми количини (~50 L) и би се собрало во бетонската
када под турбината. При евентуално излевање при транспорт на истото
предвидено е отстранување на горниот слој од контаминираната земја и
транспортирање до определено места за таков вид материи. Загаденото земјиште
ќе биде заменето со чиста земја.
Континуирани емисии во почва не се очекуваат за време на изградбата.
Од горе наведеното можеме да заклучиме дека предметниот објект
нема да врши загадување на почвата.

3.4. Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење
Под бучава се подразбира секој несакан или непријатен звук. Звукот со
поголем интензитет, независно од тоа дали може или не да се регистрира од
сетилниот систем на луѓето (животните), може изразито штетно да влијае врз
нивните организми. Тоа влијание првенствено се одразува на централниот нервен
систем, а преку него и на другите органи (вклучувајќи го тука срцето и крвните
садови, жлездите со внатрешно лачење и т.н.)
Поради тоа што инвеститорот планира да ја изведи МХЕ “Шемница” со
најнова технологија, но и поради тоа што претријатието е лоцирано надвор од
населено место и не е окружено со други објекти, се очекува бучавата да биде во
согласно Закон за заштита од бучавата во животната средина (“Сл. весник на РМ“
бр. 79/07).
Со оглед на фактот што објектот е лоциран надвор од урбана зона –
подрачје со IV степен на заштита од бучава (Правилник за локациите на мрните
станици и мерните места Сл.весник бр.120/08) емитирањето на нивото на бучава
се очекува да биде во границите на МДК согласно Правилникот за гранични
вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник бр. 147/08).
Ќе биде извршено мерење на нивото на бучава кое се емитира од
предметното претпријатие и тоа во согласност со правилникот за
изготвување елаборати за заштита на животната средина (Сл. весник
бр. 50/09) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во
животната средина (Сл. весник бр. 147/08).
За време на изградба и работа на МХЕ “Шемница” не се очекува да се
продуцираат вибрации.
Поради дејноста која ќе се врши во предметниот објект не се очекуваат
нејонизирачки зрачења кои негативно ќе влијаат врз животната средина.

3.5 Резултати од извршеното мерење на мхе “Шемница”
По завршувањето на теоретскиот дел јас и професорите Тале Герамитчиовски и
Владимир Мијаковски ја посетивме локацијата на мхе Шемница и извршивме
мерења на бучавата и прашината (честичките) што ги предизвикува
хидроцентралата при работа. Мерењето е извршено со следните инстурмент:
Мерење на прашина во работна средина
Мерењето на прашината се врши со рачен детектор на прашина DUSTMATE,
производ на TurnKey од Велика Британија. Инструментот има нефелометар во кој
преку пумпа се внесува воздухот, додека прашината се мери со помош на ласерски
зраци. Инструментот поседува и сопствена меморија за запис на поголем број на
податоци. Мерниот опсег на инструментот е од 0 до 6000 g/m3 со опфат на
честички со дијаметар од 0,5 до 20 m, со можност на мерење на вкупни честички во
воздух (TSP), PM10, PM2.5 и PM1.0.

Сл. 20. Мерен инструмент за мерење на прашина TURNKEY DUSTMATE
Мерење на микроклиматски и физички штетности
Мерењата се вршат со користење на специјализиран калибриран уред за мерење
на температура, влажност и брзина на струење на воздухот, бучава и јачина на
светлината производ на METREL Словенија тип MI 6201 MULTINORM.
Инструментот поседува и сопствена меморија на која може да се запишат голем
број на измерени големини.
Инструментот ги мери следните големини:
- Температура на воздух;
-релативна влажност на воздух;
- струење (брзина) на воздух;
- бучава (инструмент од класа 1);
- осветленост;
- концентрација на CO2;
- концентрација на CO;
- температура на црно тело.

Сл 21. Изглед на мерен инструмент METREL MI 6201 MULTINORM со
додатоци

Сл. 22 Резултати од извршените мерења на прашината со инструментот
TURNKEY DUSTMATE

Сл.23 Резултатити добиени при мерење бучава кај зафатот

Сл.24 Резултатити добиени при мерење бучава пред машинската зграда

Сл.25 Резултатити добиени при мерење бучава во машинската зграда

Сл. 26 Табела Мерни места за бучава измерени во околина на МХЕЦ
Шемница, бр. 267

Сл. 27 Мерни места за бучава измерени во околина на МХЕЦ Шемница, бр.
267
Од резултатите на мерењето заклучено е дека има одредено количество на
бучава. Која во натамошниот текст ќе дадеме примери какви мерки ќе превземиме
за да ја намалиме неа и да ја заштитеме животната средина.

4.

МЕРКИ И УРЕДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД
ХИДРОЦЕНТРАЛАТА “ШЕМНИЦА”

4.1 ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Обврска на сите правни и физички лица е грижа за животната средина согласно
Законот за животна средина (“Сл. весник на РМ“ 53/05), превземање на мерки и
активности со кои влијанијата врз животната средина би биле минимални.
Од претходно наведеното можеме да констатираме дека влијанието врз животната
средина со изградба и работа на МХЕ “Шемница” со р. бр.267 во општина Битола од
страна на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и
услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-Херц, ДОО од Битола, ќе биде во нормални граници
за еден ваков зафат. Најголемо влијание се очекува за време на изведбата, додека
во експлоатацијата нема да има влијание.
Бидејќи управувањето со животната средина бара постојано унапредување и
следење на современите технолошки идејни решенија, трендови, ги предлагаме
следниве мерки и активности:
Рационално управување со отпадот - Од предметниот објект во фазата на негово
работење во најголем процент ќе се продуцира комунален цврст отпад, затоа
пожелно е негово сортирање во согласност со постоечките законски регулативи и
прописи. Воспоставување на еден систем на одржливо управување со отпадот ќе
биде придонесот на ова претпријатие со цел намалување на количината на
продуциран отпад, искористување на корисните фракции од отпадот на
енергетскиот потенцијал, намалување на неговото негативно влијание врз
животната средина, за што е потребно постојано пратење на светските трендови и
најнови достигнувања во оваа област;
Рационално искористување на водата за пиење – Употреба на чешми со автоматско
управување, со што се намалува нерационалната потрошувачка на вода;
периодични набљудувања на штетните влијанија врз околната средина од бучавата,
загадувања на водите и отпадот;
Објектот да има чуварска служба (24 ч) и непречен пристап за секој вид на возила
(па и пожарни) и суви ПП апарати за заштита од пожар;
Контролата на електричната инсталација, односно запазувањето на мерките за
спречување на пожар се една од приоритетните работни задачи во ова
претпријатие кое има и противпожарни апарати и добар пристап за противпожарни
возила;
Бидејќи како природна појава земјотресите не можат да се предвидат па поради тоа
не можат да се превземат одредени мерки. Во таков случај ќе се превземат
соодветни мерки во зависност од степенот и карактерот на урнатините.

4.1.1. Мерки и уреди кои се превземени за време на градба и работа на МХЕ
Шемница за намалување на влијанието на животната средина
4.1.1.1. Заштита на флора и фауна
1.
Оградување градилиштето за заштита од премин на животните
2.
Покривање на цевководот и доведување на трасата приближно првобитна
положба.
3.
Колку што е можно да се намали сечата на растенија по трасата на
цевководот
4.
Враќање на вегетациска покривка со автохтони видови.
5.
Одржување на водениот минимум на реката.
6.
Користење на постојни пристапни патишта /минимизирање на изградба на
нови пристапни патишта.

4.1.1.2. Управување со отпадот
1.
Намалување на отпадот од страна на вработените
2.
Потпишување на договор со комунално претпријатие кое оперира на
територијата на општина Битола за превземање на неопасниот отпадот и негово
понатамошно управување
3.
Соодветно складирање на опасните материјали
во
близина
на
бараките и при нивната употреба за време на градење (возила).Инсталирање и
употреба на соодветен систем за одложување со цел да не и наштети на животната
средина
4.1.1.3. Бучава
1.
При товарење на камионите, истите да не работат со цел намалување на
бучавата
2.
Користење на нова технологија
за МХЕ “Шемница”
По извршеното мерење на бучавата на Хидроцентралата во делот на Зафатот и
Машинската зграда заклучивме дека има бучава ама не над дозвоелените граници.
За да се заштити животната средина на делот каде што во моментот каде што се
поставуват мрежи треба се поставуват Панели за заштита од бучава.

Сл. 28 Местата каде што до сега постоеше мрежата треба да се заменат со
панели како на следните слики

Сл.29 Панели за заштита од бучава
4.1.1.4. Воздух
1.
За заштита од прашина треба да се врши прскање со вода на патиштата и
местото на изградбата при суво време
4.1.1.5. Кутурно и историско наследство
1.
Ако за време на изградба на објектите се наиде на кутурно и историско
наследство, веднаш да се прекине со работата и да се известата надлежните
институции

4.1.1.6. Заштита на водите
1. Да се внимава при работата од истекување на масла, и фрлање на отпад
2. Организација на градилиште

со кабини, тоалети со организирано одржување

3.Особено внимание треба да се обрне за да се избегне зголемувањето на
таложење на материјал при речни премини
За заштита на водите во хидроцентралата се воведуват филтри за прочистување на
водата. Филтрите за вода ги има во повеќе типови HydroPower DI Filter 12L,
HydroPower DI Filter 24L и HydroPower DI Filter 48L.
Бидејќи сакаме да добиеме максимална ефикасност го користиме HydroPower DI
Filter 48L филтерот.
Детали за филтерот HydroPower DI Filter 48L:
Најефикасен DI систем чистач на вода досега!
Unger nLite® HydroPower DI Filters ја надминува ефикасноста на стандардниот ДИ
филтри, перформансите, работата и удобноста благодарение на нов патентиран
дизајн и многу нови карактеристики, вклучувајќи:
FloWater ™ технологија
Иновативниот систем за дистрибуција на вода во nLite® HydroPower DI Filters
обезбедува поефикасен проток на вода низ целиот сад, подобрување на
ефикасноста на смолата и зголемување на нејзиниот живот.
QuickChange™ Resin
Генијалната QuickChange™ Resin Bags им овозможи на корисниците да се забрза
процесот на промена на смолата и до 10 пати - едноставно отстранување на кесата
со истечена смола и вметнете нова. The nLite® Hydro Power DI Filters можат да се
полнат со цврста смола, задржување на високата ефикасност е овозможено од
страна на FloWater ™ technology.
FastLock ™ Отворање
За лесно и брзо отворање потребен е голем дијаметар на садот.Големиот дијаметар
на садот овозможува да се пополни, празни и омекнува водата на филтерот
полесно и побрзо. Карактеристиките на притисокот го ослободуват вентилот.
Содржи 4 x QuickChange™ Resin Bag, 6 L
Додека Unger nLite® HydroPower DI Filters се целосно компатибилни со повеќето
јонски смоли достапни на пазарот, за максимална ефикасност препорачуваме
користење Unger High Capacity Premium Grade Virgin Mixed Bed Resin поради својата
оптимална густина и содржина на влага. Интегрираниот TDS монитор овозможува
мерење на тврдоста на излезната вода веднаш, па да знаеме точно кога смола е
истечена и мора да биде заменета.

Сл. 30 HydroPower DI Filter 48L
4.1.1.7. Почва
1. Санација

и спречување на клизишта

2. Одржување на вегетациската
ерозија

покривка на земјената површина осетлива на

4.1.1.8. Природна вегетација
1.
Максимална грижа треба да се води за изборот на пристапни рути на сите
површини кои се привремено зафатени за време на гредење
2.
Отстранување на вегетацијата да се врши рачно/механички без користење
на пестициди

4.2. Законска регулатива
Следењето на состојбата и степенот на загадување на животната средина во секоја
земја е согласно Законските и подзаконските акти, во кои се дефинирани основните
насоки за зачувување на квалитетот на медиумите и областите во животната
средина.
Во нашата република за заштита и унапредување на животната средина се
применуваат следниве Закони и подзаконски акти:

Закон за животна средина (“Сл. весник на РМ“ бр.53/05); Закон за заштита на
природата (“Сл. весник на РМ“ бр.67/04); Законот за води (“Сл. весник на РМ“
бр.87/08; 06/09; 161/09);
Уредба за класификација на водите (Службен весник на РМ бр. 18/99)
Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(“Сл. весник на РМ“ бр.18/99 и 71/99)
Закон за заштита од бучавата во животната средина (“Сл. весник на РМ“ бр. 79/07);
Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина
(“Сл. весник на РМ“ бр. 147/08);
Закон за управување со отпадот (“Сл. весник на РМ“ бр. 68/04); Правилник за
општите правила за постапување со комуналниот и другите
видови неопасен отпад (“Сл. весник на РМ“ бр.147/07); Правилник за поблиските
услови за постапување со опасниот отпад и
начинот на пакување и означување на опасниот отпад (“Сл. весник на РМ“ бр.
15/08);
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух (“Сл. весник на РМ“ 67/04); Правилник
за критериумите, методите и постапките за оценување на
квалитетот на амбиентниот воздух (“Службен весник на РМ“ бр. 82/06); Уредба за
гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки
супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за
постигнување на граничните вредности, маргини и толеранција за гранична
вредност, цели вредности и долгорочни цели (“Службен весник на РМ“ бр. 50/05);
Правилник за максимално дозволените концентрации и количества и за други
штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на
загадување (“Службен лист на СРМ“ бр. 3/90);
Закон за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ“ бр.
51/2005);
Просторен план на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 39/04);
Закон за градење(“Службен весник на РМ“ бр. 130/09)
Закон за заштита на културното наследство (“Службен весник на РМ“ бр.20/04 и
115/07)

5.

ЗАКЛУЧОК

Предметот на истражуване на овај магистерски труд беше веројатноста од
загорзување на животната средина при изградба и експолатација на малата
хидроцентрала на Шемница. Се направи анализа на животната средина со еко
системот. Се направи анализа на техничката опрема и изведба на зафатот на
реката Шемница, цевководот и ходроцентралата од аспект на влијанието нивно врз
животната средина. Се направи една ретроспеткива на теоретските можни извори
на загадување на животната средина. Се изврши мерење на бучавата како
најверојатен причинител на загадувањето на околниот воздух и животната средина
и резултатите покажани дека нема никакво штетно влијание заради минорните
измерени нивоа на бучава во околната на машинската соба на хидроцентралата. Со
истражување се обидовме да воспоставиме една методологија за оценка на
влијанието на централата на животната средина, дали тоа постои и ако постои, кои
мерки стојата на располагање. Ова методологија може да се искористи за изработка
на еколошките елаборати за заштита на животната средина и екосистемот при
работа на една мала хидроцентрала. Анализираниот пример е карактеристичен по
тоа што хидроцентралата е лоцирана во Националниот пар Пелистер, заштите со
закон и со многу строги критериуми во однос на заштита на параметрите во
животната средина.

6.
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