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Вовед 

Овие воведни белешки не се дел од дозволата. 
 

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 

на РМ 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, 39/16 и 99/18) за работа на Инсталација што извршува една 

или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на 

инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за 

усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за 

дозвола за усогласување со оперативен план, до одобреното ниво во Дозволата. 

 

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 

Операторот ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево, е компанија која во текот 

на изминатите десетина години, има континуиран раст и развој, посебно во делот на 

воведување на нови т.е подобрување на постоечките дејности, и заокружување на 

целиот процес од изведба на објекти од нискоградба, производство на бетон и бетонски 

елементи, производстов на асфалт и ископ и сепарација на агрегат и тампон. 

Операторот ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево, врши производство на 

повеќе марки (класи) готов бетон како што се: MБ20, MБ25, MБ30, MБ35, MБ40.  

Од страна на операторот ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево, ќе биде 

ангажирана соодветна опрема, механизација и работна сила за производство на готов 

бетон и бетонски елементи. 

Формата и содржината на барањето за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола 

пропишани се со Правилник за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка 

дозвола (Сл.Весник на РМ бр. 112/14). 

Основна цел за изработката на Барањето за Б-интегрирана еколошка дозвола е да се 

даде анализа и објективна оценка на влијанието на работата на инсталацијата, врз 

животната средина со предлог мерки за заштита на природната средина. 

Предметната бетонска база со управна зграда е изведена на катастарски парцели КП 

1420/1 и 1420/2, КО Глуво, Бразда, Општина Чучер-Сандево, Скопје. Во планскиот 

опфат се предвидува изградба на објект со намена Г1 – тешка и загадувачка индустрија. 

На локацијата се веќе изградени бетонска база со управна зграда. 

Според Локалните урбанистички услови, во однос на катноста на објектот котата на 

венец е од H=15 m со катност П+2. Управната зграда на бетонската база е со катност 

П+1 и кота на венец H=5m. Развиениот габарит на објектот во основа изнесува 96,2 m².  

Бетонската база инсталирана и пуштена во употреба од почетокот на оваа година, се 

наоѓа во кругот на површинскиот коп и сепарацијата, за кои претходно беше изработено 

барање и друштвото има добиено Б-интегрирана еколошка дозвола. 

Предметната бетонска база е на оддалеченост од околу 11 km воздушна линија од 

центарот на градот Скопје. Овој објект се предвидува да биде изведен на парцела со 

површина од 66.184 m2 со вкупна површина на градба од 54.946 m2. Околината на 

локацијата е со рудник со површинска експлоатација на градежен камен и тоа во 

непосредна близина, додека остатокот е неизградено земјиште на кое може да се најдат 

дрвенести и грмушести растенија, а на само 700 m источно се протега уште еден рудник 

за градежен камен.  

На 1500 m југозападно од локацијата тече реката Лепенец како најблизок постојан 

водотек додека Суводолица која во текот на влажниот период од годината има вода 
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тече покрај самата локација и тоа источната и југоисточната страна. Во летниот период 

истата е пресушена. Реката Вардар како најголем водотек е оддалечена на најмалку 7,5 

km и тоа на потегот каде реката Лепенец се влева во реката Вардар. Најблиски 

населени места се селата Глуво и Бразда лоцирани на 2 km источно од локацијата, 

додека селото Орман е лоцирано исто така на 2 km југозападно од истата. 

Поширокото подрачјето е покриено со развиена патна мрежа. Регионалниот патен 

правец R 2239 и локалните патишта овозможуваат одлична комуникациска врска со 

целата територија на Република Македонија и соседните земји.  

Почвите на ридестиот терен од локацијата на концесиското поле и непосредната 

околина се со квалитет од V –VI категорија и припаѓаат на цврсто врзаните карпести 

маси шкрилците и песочниците, а во околната се карактеризираат со вредности од III 

категорија. Почвите на ридестите површини се користат за ливади или пасишта, додека 

житни култури или градинарски култури скоро и да не се присутни. 

Подрачјето е сиромашно со водни резерви, расположливоста на води за 

водоснабдување и наводнување придонесуваат кон осиромашување на шумски 

заедници и друг вид вегетација. Територијално просторот припаѓа на општина Чучер 

Сандево и самата локација се наоѓаво западниот падински дел од Скопска Црна Гора. 

Подрачјето е со изразито ридест терен, со надморска висина од 550 – 650 м.н.в. 

Во кругот на инсталацијата е изведена канализациона мрежа за одвод на отпадните 

води од санитарните уреди во објектот; но сеуште не е поврзана на канализациона 

мрежа за одведување на отпадни води. Моментално е решено со изведена септичка 

јама. Во кругот на инсталацијата има изведена водоводна инсталација за снабдување 

со санитарна и хигиенски исправна конзумна вода од бунар, за кој има соодветни 

дозволи и тоа УП1-11/5-1505/2020 од 24.02.2021 година и УП1-11/5-1506/2020 од 

16.04.2021 година и истите се дадени во прилог.  

На локацијата се обезбедени телекоминкациски врски преку инсталираните две мрежи 

на мобилна комуникација кои овозможуваат и интерент пристап на корисниците и 

градска електрична мрежа и тоа преку трафостаница која ја има инсталирано 

друштвото.  

Инсталацијата се наоѓаат на следните координати: 

Бетонска база (42°04'14.9"N 21°23'28.2"E) 

 

 
 

 
 

 
          

 

 

 

 
 

 



Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола  

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево  

 

 

Општина Чучер Сандево                                                   Нацрт Б-Дозвола                                                 бр.09-449/2          

                            2022 година           5 

 
 

МАКРОЛОКАЦИЈА 

 

 
 

МИКРОЛОКАЦИЈА 



Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола  

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево  

 

 

Општина Чучер Сандево                                                   Нацрт Б-Дозвола                                                 бр.09-449/2          

                            2022 година           6 

Најпрво од депониите каде е складиран агрегатот, со камион се доставува агрегат (од 

сите потребни фракции) и се полнат боксовите по следниов редослед (од десно кон 

лево): во првите два боксови се скалдира фракцијата 16/31.5mm, во следните два 

боксови се складира фракција 0/4 mm, во следниот бокс (петти по ред) се складира 

фракцијата 4/8mm, и во последниот (шести) бокс е складирана фракцијата 8/16 mm. 

Секој бокс е со капацитет од доколу 50-60 m3.  

Четирите силоси за цемент се веќе наполнети, и истите се со капацитет од доколу 100 

t секој посебно. Резервоарите за вода се исто така полни со вода, потребна за 

производството на бетонот, и секој од нив има проток на вода од околу 600 l/min.  

Адитиви во бетонот се додава само по барање на клиентот.  

Откако раководителот на бетонската база, добил усна нарачка за класата (марката) на 

бетон, потребната количина на бетон, локација каде да се испорача и за кој термин / 

ден и време, изработува работен налог и истиот го предава на операторот на базата. 

Операторот на бетонската база, врз претходно готови рецептури, како и софтверот за 

работа, ги внесува сите потребни податоци за да почне подготовката и производтвото: 

задава параметри како потребни излезни количини на готов бетон, рецептува (марка 

или класа на бетон), за кој клиент е, време и локација на испорака, софтверот сам 

задава податоци за потребните количини на влезни суровини, и започнува дозирањето 

и мешањето т.е производството. 
 

Hајпрво се започнува со дозирање на агрегатот, количината се мери на вагите кои се 

наоѓаат под секој бокс од каде се пушта агрегат. По дозирањето истиот со 

транспортната лента се носи во мешалката (има две мешалки од по 2,35 m3 секоја, и 

двете работат независно една од друга). Во исто време од системот се дозира цемент 

според рецептурата, и таа количина се сипува во мешалката. Преку системот за 

дозирање на вода (преку водомер) се пушта потребна количина на вода. Доколку има 

потреба се додава и адитив. Од како ќе се сипат сите суровини, почнува процес на 

мешања кој трае неколку секунди, и потоа бетонот се сипува во бетонмешалката, и се 

транспортира до кај клиентот, на договорената локација. Системот е составен од две 

мешалки, по две силоси за цемент, со две посебни ленти за дозирање на агрегатот, 

иако е како една целина, сепак функционира независно една од друга мешалка. Зависно 

од потребната количина и брзината на п-во и испорака, се вклучуваат двете мешалки. 

Техничко-технолошко решение за функционално сместување на бетонската база е 

изработено од производителот на истата. При изработката на техничко-технолошкото 

решение во предвид е земено барањето на инвеститорот:  

1. Да се врши транспорт и достава на фракциите за бетон во боксовите дирекно со 

кипање од камион,  

2. Во носивата конструкција на бетонската база - темели, армиранобетонска скелетна 

конструкција до потребна висина од 6,80 m да се предвидат простории за операторот 

на бетонската база, простории за лабораторија, просторија за машинисти и возачи. 
 

Ова решение во согласност со ситуационата поставеност на објектот изработени се 

потпорни зидови кои ќе ја обезбедат стабилноста на платото за кипање на фракциите 

во боксовите на бетонската база и изработена е армиранобетонска скелетна 

конструкција до потребна висина на која е монтирана бетонската база. Бетонската база 

претставува главен производен капацитет поради кој се предвидени и останатите 

пратечки инфрастуктурни содржини во комплексот. Истата во целост се купува, 

склопува, монтира и пушта во употреба од страна на специјализирани стручни компании 

по избор на инвеститорот. На носивата армирано-бетонска конструкција се монтира, 

претходно склопената челична конструкција на бетонската база која се состои од: 
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  Челични предозатори, 6 парчиња за складирање на потребните камени фракции, 

одвоени по посебна своја гранулација за производство на бетон;  

 Транспортни ленти кој ги носат фракциите до мерните места и мешалките за бетон; 

  Силоси за цемент, 4 по 100 t секој, со 4 доставни челични полжавести транспортери; 

  Резервоари, дозери и пумпи за адитиви за бетонот; 

  Електро-механички ваги за цемент, вода, адитиви потребни за производство на 

бетон; 

  Мешалки, 2 на број со капацитет од 2,35 m3 , секоја. 

  Инки кои ги празнат мешалките во авто миксерите;  

 Електрични панели со автоматика и софвер за водење на работата на бетонската 

база кои се наоѓаат во контролната соба. 
 

Доставата на потребните материјали ќе се врши по пристапните патишта и тоа: 

  Камените фракции со камиони се предвидува да се кипаат дирекно во челичите 

предозатори; 

  Цементот ќе се доставува со цистерни за цемент и ќе се складира во силосите за 

цемент; 

  Адитивите се доставуваат во канистери и ќе се приклучуваат во системот;  

 Вода се обезбедува од приклучок на бунарска пумпа и водомер и сегментот за 

дозирање на вода во бетонот.  

Со призводството на бетонската база раководи машинист / оператор, преку команди во 

контролната соба. Машинистот / операторот на градежна машина ја координира 

доставата на потребните материјали и целокупното производство и достава на бетон.  

 

Објектот кој треба да биде во функција на бетонската база, се состои од приземје, кат 

и проодна кровна тераса преку која се пристапува до складишните простори. Врската 

помеѓу трите нивоа е овозможена со четири пара надворешни скали. Приземјето е 

сместено на 50 cm под нивото на теренот за да се овозможи доволна висина за 

непречено извршување на планираните функции. Во приземјето се предвидува да се 

сместат лабораторијата за контрола на својствата на агрегатот, тампонот, готовиот 

бетон, се предвидува да има архива, складишен простор, тоалети, кујна и простор за 

собирање на вработените. Главниот лабораториски простор има отворен концепт кој 

лесно може да се прилагодува кон различни потреби. Архивскиот простор по потреба 

може да се користи и како канцеларија, гардероба, простор за складирање на 

примероци и слично.  

На првиот кат се сместени канцелариите за администрацијата, контролната соба преку 

која ќе се надгледува функционирањето на базата, тоалети и кујна за вработените. 

Предвиден е простор за тројца вработени во администрацијата и простор за прием на 

клиенти, но овозможено е просторот да се користи флексибилно, така што по потреба 

во него може да работат и до пет вработени. По должина на обиколката на објектот, 

освен на задната страна, се наоѓа тераса преку која може да се врши контрола на 

работата на базата. На терасaта се наоѓаат и скалите за пристап до проодната кровна 

тераса. 
 

Конструктивниот систем на објектот се состои од 12 армирано бетонски столбови со 

димензии 70x70 cm и армирано бетонски греди 24x70 cm на првиот кат и 30x70 cm на 

вториот кат. Конструктивните елементи се димензионирани да го носат товарот на 

складиштето за агрегат кое се наоѓа над објектот. Темелењето на објектот е предвидено 

да се врши со армирано бетонски темелни ленти, во еден дел, и темелна плоча во 

поголемиот дел од објектот. Фасадните ѕидови се изработени од блок тула со дебелина од 20 
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cm врз која е поставена термоизолација од 8 cm на надворешната страна и фасаден 

малтер. Задниот ѕид на објектот, кој допира до потпорниот ѕид, е изведен со блок тула 

од 15 cm и термоизолација од 8 cm поставена кон внатрешноста на објектот. 

Внатрешните ѕидови се изработени од тула обработена со малтер или керамички 

плочки. Ѕидот помеѓу контролната соба и канцелариите е од стаклена тула со цел да се 

овозможи доволно светлина во административниот дел. Обработката на подот во сите 

тоалети и кујната на катот се предвидува да биде со керамички плочки, додека кај 

канцелариите завршната подна обработка ќе биде од паркет. Лабораторискиот простор 

и сите простории во приземјето, освен тоалетите, се предвидува да бидат обработени 

со гума. Завршната подна обработка на терасата на катот, како и на кровната тераса е 

од керамички плочки. Кровната тераса воедно е и простор за контрола на складишните 

силоси за цемент и агрегат и по површина е поголема од габаритот на објектот. 

Завршниот слој над армирано бетонската конструкција на терасата се предвидува да 

има парна брана, хидроизолација, и слој за пад врз кој се поставени керамички плочки, 

додека само на делот над административниот објект се предвидува да се постави 

термоизолација под меѓукатната конструкција 

 

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација  

Сопственик на дозвола Број на дозвола Дата на издавање  

ДПГТТУ ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ  

увоз извоз с.Бразда Чучер-Сандево  

 

        09-360/7           17.04.2019 

 

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација 

Сопственик Референтен број Дата на издавање 

   
 

 
Комуникација 

Доколку сaкате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за 
работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст: Надлежниот 
орган) во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го бројот на Дозволата. 
За било каков контакт со Надлежниоот орган контактирајте на адреса: Општина Чучер 
Сандево с. Кучевиште или на емаил: cucersandevo @ yahoo.com 
 

Доверливост 

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. 
Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинскиот регистар, согласно одредбите 
на Законот за животна средина. Доколку операторот смета дека било кои од 
обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган 
да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му 
овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, 
Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини 
поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од 
нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно член 55 став 2 точка 4 од 
Законот за животна средина. Операторот ќе ја наведе и причината поради која 
Надлежниот орган треба да ја одобри доверливост. Податоците и причината за 
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доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка 
дозвола во посебен плик. 
  

Промени во дозволата 
Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина. 
Органот надлежен за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола на секои 7 (седум) 
години ќе ги проверува условите утврдени во Дозволата и доколку настанале измени во 
прописите за заштита на животната средина кои можат да влијаат врз работењето на 
инсталацијата ќе покрене постапка за измена на Б-интегрираната еколошка дозвола. 
Операторот поднесува барање за обнова на Дозволата до Надлежниот орган најдоцна 
една година пред истекот на временскиот период од 7 (седум) години. 
Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на 

управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен 

испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност. 

 

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата 

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го 

известува Надлежниот орган. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да 

му покаже на Надлежниот орган согласно член 120 став 3 од Законот за животна 

средина,  дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни 

чекори за враќање на местото во задоволителна состојба. 
 

Пренос на дозволата 
Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба 

да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постечкиот и 

предложениот сопственик согласно член 118 од Законот за животна средина.  

 

Одземање и престанок на дозволата  
Оваа Дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање 

утврдени во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и 

член 16 од Правилникот за постапката за добивање на Б- интегрирана еколошка 

дозвола . 
 

Преглед на барани и доставени документи 
 
Предмет  Датум  Коментар 

Доставено Барање за добивање 
Б-интегрирана еколошка дозвола 
бр.09-888/1 
 

31.08.2021 година  Доставено 

Налог за плаќање на надоместок и 
пресметка  при поднесување на 
Барање бр.09-888/2 

07.09.2021 година  Доставено 

Доставување на на налог 
до операторот бр.09-888/3 

09.09.2021 година  Доставено 

Доказ за извршена уплата за 
надоместок за поднесување 
на барање за добивање на 
Б-интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/4  

09.09.2021 година  Доставено електронски 

Објава   бр.09-888/5  13.09.2021 Доставено 
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Барање до ВЕЧЕР ПРЕС за 
Објава на Барање во дневен 
печат  бр.09-888/6 

13.09.2021 година  Доставено 

Записник за констатација од 
извршен увид бр.13-449/1  

06.04.2022 година  Изготвен 

Изготвена Нацрт Б 
интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-449/2 

 Изготвена 

Дозвола бр.    
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Нацрт  Б – Интегрирана еколошка дозвола бр.09-449/2 
 

Градоначалникот на Општина Чучер-Сандево во рамките на својата надлежност во 

согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 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, 192/15,39/16 и 99/18), овластува 

Име на компанијата  
ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево,  

 

со регистрирано седиште  на 

Адреса 
Ул.1 бр.29 с.Бразда Чучер-Сандево 

 

Поштенски број и град                                                           
1000 Скопје  

 

Држава  
Република Северна Македонија  

 

Број на регистрација на компанијата  
5885353 

Да раководи со инсталацијата  

Цело име на инсталацијата 
Друштво за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги ФИЛИП 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда Чучер-Сандево 

 

Адреса 
Ул.1 бр.29 с.Бразда Чучер-Сандево 

 

Општина 
Општина Чучер-Сандево 

 

Поштенски број и град                                                           
1000 Скопје 

 

Во рамките на дозволата и условите во неа   

 

Потпис  

ГРАДОНАЧАЛНИК 
Сашко Комненовиќ 

 
 

 

Датум 
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1. Услови 

1. 1. Инсталација за која се издава дозволата 

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности 
наведени во Табела 1.1.1 

 

Табела 1.1.1   

Активност од Прилог 2 од 

Уредбата за определување 

на активностите на 

инсталациите за кои се 

издава интегрирана 

еколошка дозвола односно 

дозвола за усогласување 

со оперативен план и 

временски распоред за 

поднесување на барање за 

усогласување со 

оперативен план 

Опис на наведената 
активност  

Граници на наведената 
активност  

Прилог 2. 
3 Индустрија на минерали 
 

3.3 Стационарни бетонски 
бази со вкупен капацитет 
на силосите за бетон 
поголеми од 50 м ³  

42°04'14.9"N 21°23'28.2"E 
КП 1420/1 и КП 1420/2   
КО Глуво Бразда  
в.м Орашaц 

Додадете редови по потреба  

 
1.1.2 Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на 

локацијата на инсталацијата согласно координатите. 

Табела 1.1.2 

Документ Место во документацијата  

Бр.09-888/1 од 

31.08.2021 

Барање за добивање Б-Интегрирана еколошка дозвола 
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МАКРОЛОКАЦИЈА  

МИКРОЛОКАЦИЈА 
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1.1.3 По добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен редовно 

да врши плаќање на годишен надомест за поседување на Б интегрираната еколошка 

дозволата согласно Налогот за плаќање за поседување издаден од страна на 

надлежниот орган. Неплаќање на надоместокот за поседување ќе преставува услов за 

одземање на дозволата и започнување на постапка за наплата. 

 1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна 

средина и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за 

исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти. 

1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат 

такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат се 

дел од оваа Дозвола. 

 

1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без 

согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган. 

 

1.1.7 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно 

ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално 

загадување. 

 

1.1.8 Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Истата подлежи на 

ревизија и доколку има потреба за условите зададени во неа  истите ќе се изменат. 

 

1.1.9 Најдоцна една година пред истекот на временската рамка дадена Операторот е 

должен да поднесе барање за обновување на дозволата. 

 

 

2. Работа на инсталацијата 

 
2.1 Техники на управување и контрола 

 

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата согласно условите во Дозволата ќе 
биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за Б 
интегрирана еколошка дозвола или на друг начин договорен со Надлежниот орган во 
писмена форма. 
 
2.1.2 Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој 
ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата. 
 
2.1.3 Назначено лице за заштита на животната средина е Мирјана Филев - раководител 
на бетонска база и лицето Даниел Рајковчевски - преставник на управата за квалитет, 
животната средина и безбедност при работа. Надлежниот орган да биде известен во 
писмена форма за секоја промена на назначените одговорни лица. 
 
2.1.4 Kопија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид 
на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува 
работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата. 
 
2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на 
Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со 
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соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат 
своите должности. 
 
2.1.6  Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности 
се поврзани со некои услови на оваа дозвола. 
 
2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на 
потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија 
работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен 
да чува записи од одржаните обуки. 
 
2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука 
на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации 
во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време. 
 
2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата 

инсталација и соодветна придружната опрема која ќе има ефект врз состојбата на 

животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на 

производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја 

лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа 

програма на соодветните вработени лица. 

 

2.2 Суровини ( вклучувајќи и вода ) 

 

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини ( вклучувајќи и 
водата ) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1 

 Табела 2.2.1:  Суровини ( вклучувајќи и вода ) 

 Опис Документ Дата кога е 
примено 

Варовник / 

агрегат  

Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 

31.08.2021 

Товарна маса Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
 
 

Моторно масло, 

синтетичко и 

минерално 

Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
 
 

Цемент  Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
 
 

Вода  Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 

31.08.2021 

Ел. енергија  Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
 
 

Адитив – 

Хидрфим Т 

Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр. 09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
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2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно ракување со суровините, меѓупроизводите и 
производите и ќе се грижи за интегритетот на складиштето и истите ќе се чуваат според 
условите наведени во безбедносните листови.  
 

2.3 Ракување и складирање на отпадот 
 
2.3.1.Операторот согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот 
онака како што е опишано во документите наведени во Табелата 2.3.1 и Табела 2.3.2. 
или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.  
 

 Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот 

Опис Документ Дата кога е 
примено 

Опис на отпад  Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток V, 

31.08.2021 
 

 

Адитив 

Суперфлуид 

Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток IV, 
 

31.08.2021 
 
 

 Адитив – 

Хидрофоб Т 

Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр 09-888/1 Додаток IV , 
 

31.08.2021 
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Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација 

Опис на отпадот  Место на 
складирање на 
самата локација 

Начин за 
складирање  

Услови за 
складирање 

измешан 
комунален отпад 

се собира во 
контејнери 

се одлага го превзема ЈКП 
"Скопска Црна Гора " 

мил од таложна 
јама  

периодично ќе се 
отстранува и 
реупотребува 

се реупотребува како тампон при 
изведување на 
градежни активности  

отпадни масла: 
моторни  

предавање на 
овластен собирач 

се одлага се собира во буриња 
и се складира  во 
магацин до 
превземање од 
овластен собирач 

хидраулични 
масла  

предавање на 
овластен собирач 

се одлага се собира во буриња 
и се складира  во 
магацин до 
превземање од 
овластен собирач 

стари отпадни 
автомобилски 
гуми 

собирање  се одлага  предавање на 
овластен собирач 

отпадно железо се предава   се одлага откупен пункт на 
регистриран правен 
субјект  

oтпадни 
акумулатори 

се собира во 
кругот 

се одлага предавање на 
овластен собирач 

истрошени делови 
од возилата 
/механизациата 
/опремата  

собирање 
привремено  

се одлага предавање на 
овластен собирач 

Филтри за масло 
 

се чуваат во 
магацин 
заштитени од 
атмосферски 
влијанија  

се одлагаат  предавање на 
овластен фирми 

oтпад од 
амбалажа 

предавање  се одлага  откупен пункт на 
регистриран правен 
субјект 

 

2.4 Преработка и одлагање на отпад 
 
2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата ќе го преработува и одлага 
отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1. или на друг 
начин договорен со Надлежниот орган на писмено.  
 

 
 

Табела 2.4.1: Искористување и отстранување на отпадот 

Опис Документ Дата кога е 
примено 

Вид на отпад  Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 Додаток V,  
 

31.08.2021 
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2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад 
 

 
2.5 Спречување и контрола на хаварии 

 

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи 
последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите 
наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на 
писмено.  
 

 Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија 

Опис Документ Дата кога е 
примено 

Додаток XIII Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-904/1  

31.08.2021 
 

 

2.6  Мониторинг 

 

2.6.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го 
анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 
2.6.1. или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.  
 

 Табела 2.6.1  :  Мониторинг  

Опис Документ Дата кога е 
примено 

Додаток  XI Барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.09-888/1 
 

31.08.2021 

 

2.6.2 Операторот ќе обезбеди : 

 

а. безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето 

примероци / мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија 

наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и 

 

б. безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога 

тоа ќе го побара Надлежниот орган. 

 

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните 

стандардите за анализираните примероци. 

 

2.6.4 Се задолжува операторот редовно да доставува Извештај од извршените 

мерења од мониторингот што ќе го врши акредитирана консултантска куќа до 

Надлежниот орган. 

 

2.6.5 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на 

примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа 

Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе 

ја следи проценката на доставените резултати. 
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2.7 Престанок со работа 

 

2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на 
работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 
2.7.1. или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено. 
 

 Табела 2.7.1 : Престанок на работа  

Опис Документ Дата кога е 
примено 

Додаток  XIV Барање за добивање на Б-Интегрална еколошка 
дозвола бр. 09-888/1 

31.08.2021 
 

 

2.7.2 Согласно Правилник за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка 

дозвола ("Службен весник на РМ" бр.112/14 и 42/16), операторот ќе го извести 

надлежниот орган за намерата за престанок со активноста, при што ќе достави детален 

план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите 

утврдени во оваа дозвола и финансиски импликации. 

 

2.7.3 Планот треба да содржи 

-     Изјава за обемот на планот, 

-    Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или 

надел од нив, кој ќе обезбеди минимум влијание врз животната средина, 

-     Програма за постигнување на наведените критиериуми и 

-     Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени. 

 

2.7.4 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка 

одговорност што ќе ги опфати одговорностите / обврските од минатите и сегашните 

активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите / обврските и трошоците за 

исполнување на планот за управување со ризикот по затварање на инсталацијата. 

 

2.7.5 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по 

престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во 

согласност член 120 од Законот за животна средина. 

 

 

2.8  Инсталации со повеќе оператори 

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува само еден операторот  

или  

2.8.2 Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата за која се 

означени на координатите во табела  1.1.1 од оваа дозвола. 
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3. Документација 

 
3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за: 

 

а.   секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката,опремата 

или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да 

има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се 

однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани 

во дневник воден за таа цел; 

б. целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки 
направени на основа на тие податоци. 
 
3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на 
Надлежниот орган во било кое пристојно време. 

 
3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на 
Надлежниот орган на негово барање и без надокнада. 
 
3.1.4 Специфицираните и другите документи треба: 
а.   да бидат читливи; 
б.   да бидат направени што е можно побрзо; 
в.   да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се 
приложат. 

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува 

најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата. 

 

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се 

издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години 

вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за: 

а .   составот на отпадот или онаму каде што е можно, опис; 

б .   најдобра проценка на количината создаден отпад; 

в .   трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и 

г.     најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка. 

 

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи 

записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз 

животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како 

и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од 

истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола  

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Чучер-Сандево  

 

 

Општина Чучер Сандево                                                   Нацрт Б-Дозвола                                                 бр.09-449/2          

                            2022 година           21 

4.Редовни извештаи 

 
4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги 

испраќа до Надлежниот орган за животна срединa 

 

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 

 

a.  во однос на наведени емисиони точки; 

 

б.  за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 

и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се 

договорат за време на преговорите; 

 

в. давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од 

страна на формуларите наведени во тие Табели. 

 

г.  испраќање на извештај до надлежниот орган најдоцна до 31 март  

 

5.Известување 
 

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување: 

 

а. кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или 

критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција; 

 

б. кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика 

загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика 

загадување 

 

в. кога ќе забележи некаква неисправност,дефект или престанок на работата на 

работата на постројката или техниките,што педизвикало или има потенцијал да 

предизвика загадување; и 

 

д. било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика 

загадување 

 

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од 

следниве: 

а. перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за 

која се издава дозволата; 

 

б. престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава 

дозволата, со можност да биде подолго од 1 година и 

 

в. повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се 

издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б). 5.1.3 

 

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното 

појавување, за следниве работи: 
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а. било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата 

на регистрирана канцеларија; 

 

б. промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајки и 

податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа); 

 

в. за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е 

оштетен. 

 

6. Емисии 

 
6.1 Емисии во воздух 

 

6.1.1 Емисиите во воздух од точката ( ите ) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе 

потекната само од извор ( и ) наведени ( и) во таа Табела  

Табела 6.1.1: Емисиони точки во воздухот  

Ознака на точка 
на емисија/опис 

Извор Локација на 
точката на емисија 

Локација 1/ММ1 10 м од контенерите и 20 м од капија N 42.07860 
E 21.37356 

Локација 2 /ММ2 13 м од вага и 25 м од постројката за п-во 
на бетон 

N 42.07916 
E 21.37389 

Локација 3/ММ3  100 м од сепарацијата и 70 м од 
постројката за п-во на бетон  

N 42.08001 
E 21.37473 

Локација 4/ММ4  30 м од сепарацијата и 3м од патот N 42.08084 
E 21.37387 

 
6.1.2 Граничните вредности за квалитет на амбиентниот воздух за параметарот (рите) 
на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени при работата на 
инсталацијата. 

 

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2 на 
точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела. 
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Табела 6.1.2: Граници на емисиите во воздухот 

Параметри 

Ознака на точка на емисија  Фрекфенција 

на 

миниторинг 

MМ1 MМ2 MМ3 MМ4  

 До 

(датум) 

Од 

( датум)) 

До 

(датум) 

Од 

( датум 

 

До 

(датум 

Од 

( датум)) 

До 

(датум 

Од 

( датум)) 

 

Вредност Vrednost Vrednost Вредност Вредност Вредност Вредност Вредност  

Прашина  По 
добива
ње  на 
дозвол
ата  

 По 
добива
ње  на 
дозвол
ата 

 По 
добива
ње  на 
дозвол
ата 

 По 
добива
ње  на 
дозвол
ата 

Еднаш 
годишно 

 

 
6.1.4 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од 
границите на инсталацијата. 
 
6.1.5 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да 
содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад. 
 
6.1.6 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на 
емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени. 
 
6.1.7 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.2 на 
точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела. 
 

6.2 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) 

 
6.2.1 Нема емисии во површински води ,( Барање за добивање на Б-Интегрирана  
еколошка дозвола бр.09-888/1 од 31.08.2021). 

 

6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во 

површинските води. 

 

6.3 Емисии во канализација 

 

6.3.1 Отпадни води ќе има од ваработните од миење и физиолошки потреби  
 
6.3.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена 

емисија во канализација. 

 

6.4 Емисии во почва 

 

6.4.1 Нема емисии во почва 
 

6.4.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена 

емисија во почвата. 
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6.5 Емисии на бучава и вибрации 

 

6.5.1 Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност 
со стандардите пропишани со националното законодавство, Одлука за утврдување во 
кои случаеви се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен 
весник на Република Македонија бр.1/09 и Правилникот за локациите на мерните 
станици и мерните места ( Службен весник на Република Македонија бр 12/08), табела 
6.5.2 
 
Табела 6.5.2 Мерни места за мониторинг на бучава 

Референтни точки Национален 
координатен 
систем 

Нивоа на звучен притисок (dB) 

 (5N, 5E) L(A)еq L(A)10 L(A)90 

Граници на локацијата     

Локација 1 /МM1 
10 м од контенерите и 
20 м од капија 

N 42.07860 
E 21.37356 

   

Локација 2 /МM2 
13 м од вага и 25 м од 
постројката за п-во на 
бетон 

N 42.07916 
E 21.37389 

   

Локација 3 /МM3 
100 м од сепарацијата и 
70 м од постројката за 
п-во на бетон  

N 42.08001 
E 21.37473 

   

Локација 4 /МM4 
30 м од сепарацијата и 
3м од патот 

N 42.08084 
E 21.37387 

   

 

6.5.3 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата еднаш годишно. 

6.5.4 Емисиите на бучавата нема да ја надминат границата од 70 db (преку ден) и 60 db 
(преку ноќ) надвор од локацијата на инсталацијата согласно пропишаната граница на 
дозволена бучавост од Одлуката за утврдување во кои случаеви се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на Република 
Македонија бр. 1 /09 ). 
 
6.5.5 Инсталацијата се наоѓа во подрачје од четврт степен според Правилникот за 
локации на мерни места за бучава  
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7. Пренос од пречистителна станица за отпадни води 
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8. Програма за подобрување 

 
8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.2, 
заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до 
Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена 
од завршувањето на секоја од тие меркии 
 
Табела 8.1.2: Програма за подобрување  

Ознака  Мерка Датум на 
завршување 

8.1 Редовно се врши сервис на базата, возниот парк и на 
опремата, со цел намалување на нивното влијание во 
животната средина, како и по здавјето на вработените. 
Редовна замена на филтрите на силосите за цемент 
согласно фабричките препораки 

 
Континуирано/ 
секоја година 

8.2 Еднаш во текот на 12 месеци ке се вршат разни вежби 
за постапување во вонредни ситуации, како законско 
барање и според барањата на стандардите  

Континуирано/ 
секоја година 

8.3 Интернаи и/или екстерни обуки за животна средина, 
селекција на отпад, следење на законските измени во 
делот на животна средина, и сл. / подигнување на свеста 
кај вработените  

 
Континуирано 
/секоја година 

8.4 Маслата и мастите кои се користат за одржување на 
машините и постројката се собираат во буриња, и се 
предаваат на овластен собирач на опасен отпад, за кој 
постои и договор за превземање со Ауто Хаус Заковски 

 
Континуирано 
/секоја година 

8.5 Подобрување е селекција на отпадот, поставување на 
канти за селекција на повеќе видови отпад, нивно 
означување со соодветни шифри на отпад, 
потпишување на договори со овластени 
превземачи/постапувачи со соодветниот отпад, водење 
на евиденција на создадени и предадени количини на 
отпад. Комуналниот цврст отпад од вработените и 
технолошки отпад ќе се собира, транспортира и 
депонира од страна на јавното комнално претпријатие 
континуирано / секоја година 

 
 

Континуирано 
/секоја година 

8.6 Вршење на мерења и мониторингот на аспектите во 
ж.средина, испуштање во воздух и бучава еднаш 
годишно 

Еднаш годишно 

8.7 Засадување на зеленило за намалување на негативните 
влијанија врз почвата и воздухот 

12.2021/ секоја 
година 

континуирано  

8.8  Редовен сервис и одржување на ПП апаратите двапати  
годишно 

8.9 Изведба на таложници со кои ќе се задржат 
суспендираните материи. 
 Изведба на систем за реупотреба на водата од 
таложниците / Реупотреба на технолошката отпадна 
вода 

12.2022 

8.10 Редовно празнење на септичката јама од страна на 
овластена компанија и носење на фекалните води во 
пречистителна станица во близина на Бразда По 
потреба 

По потреба 

8.11 Покривање на бункерот со најситната фракција 12.2021 
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8.1.3 Операторот ќе ја спроведува програмата за подобрување кој е составен дел на 

барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган. 

9. Договор за промени во пишана форма 

9.1.1 Кога својството "или како што е друго договорено написмено" се користи во услов 

од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин: 

а. Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на 

предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и 

б. Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената 

промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на 

инсталацијата за која се издава дозволата. 

9.1.2 Секоја промена предложена според условот 9.1.1. и договорена писмено со 
надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на 
Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на 
промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно 
таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора 
да се дополнува. 
 

9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, како што 

се материјална промена или зголемување на: 

 Природата или количината на било која емисија, 

 Системите за намалување/третман или преработка, 

 Опсег на процесите што се изведуваат, 

 Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, 

или било какви промени на: 

 Инфраструктурата, 

 управување со локацијата или контрола на несакано еколошко 

влијание врз животната средина, 

Ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со 

надлежниот орган. 
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10. Додаток 1 

 
10.1. Писмена потврда за условот 5.1.1 ( известувања), согласно условот 5.1.2 

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до 

Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола. 

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат 

соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба 

на реалната емисија и дозволените граници на емисијата. 

 

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што 

не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална 

доверливост во согласно со Законот за животна средина. 

 

Потврдата треба да содржи 

 

Дел А 

o Име на операторот. 

o Број на дозвола. 

o Локација на инсталацијата. 

o Датум на доставување на податоци. 

o Време, датум и локација на емисијата. 

o Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува. 

o Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога 

се случила емисијата. 

o Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата. 

o Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата. 

 

Дел Б 
 

o Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А 
o Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на 

истиот проблем. 
o Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување 

на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како 
резултат на емисијата. 

o Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци. 
 
 

o Име                                                                                             Пошта.................................                              
                                                                                                   

o Потпис                                                                                        Датум 
 

 
o Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот. 
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11. Додаток 2 

 
11.1 Извештаи за податоците од мониторингот 

 

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 1.1.2 од оваа 
Дозвола, се наведени подолу. 
 

Табела Д2 : Извештаи за податоците од мониторинг 

Параметар Точка на емисија Период за 
давање на 
извештаи 

Датум на 
поднесување 

Мониторинг на 
емисии во воздух 

ММ1, ММ2, ММ3 и ММ4  годишно по извршени мерња 

Мониторинг на 
ниво на  бучава 

ММ1, ММ2, ММ3 и ММ4 годишно по извршени мерња 

Годишен 
извештај за 
животна Средина  

 годишно до 31 март секоја 
година  

Евиденција на 
инцидентот  

На место на инцидентот  во рок од 5 
дена по 
инцидентот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


