
 

 

 

 

 

Дополна на барање Барање бр.0802/849 од 11.08.2021 за 

добивање на Б интегрирана еколошка дозвола за Градежно 

Друштво Гранит АД Скопје – Подружница Бразда Чучер 

Сандево 

  

ИЗРАБОТУВАЧ: 

РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ 

 

УПРАВИТЕЛ 

Иван Вулгаракис 

 



2 
 

Одговор по забелешки на Барање бр.0802/849 од 11.08.2021 за добивање на Б интегрирана 

еколошка дозвола за Градежно Друштво Гранит АД Скопје – подружница Бразда Чучер 

Сандево. 

Точка 1.1 Називот во насловната страна е согласно тековна состојба од 29.01.2021 год стр. 

7/11 на тековната подброј 4054261/27 дадена во Прилог бр. 1 наведениот прилог од 

барањето. 

Точка 1.2 Дополна на наслов и точка од Уредба за определување на активностите за кои се 

издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен 

план и временски распоред за поднесување на барањето (Сл. весник на РМ. 89/05) 

Име на компанијата  Градежно Друштво "ГРАНИТ" А.Д Скопје, 

Подружница Бразда Чучер Сандево 

Правен статус АД 

Сопственост на компанијата АД 

Адреса на локацијата (и 

поштенска адреса, доколку е 

различна од погоре 

споменатата) 

1 бр. 40 Бразда, Чучер Сандево 

поштенска адреса: 

Ул. Димитрие Чуповски бр. 8 Скопје 

Број на вработени 13 

Овластен претставник  Емил Јорданов Раководител 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет на 

барањето
2 

Прилог 2 Активности на инсталацијата за кои е 

потребна Б интегрирана еколошка дозвола 

Точка 3 Индустрија на минерали 

3.2 Инсталации за ископ, дробење мелење, сеење, 

загревање на минерални суровини, доколку не се 

опфатени со Прилог 1 

Проектиран капацитет Дробење 47 m
3
 варовник/час 

 

1.3.  

 Границите на експлоатационите полиња се дадени со природни координати во 

табела 2 и 3 додека во табела бр 4 се дадени границите на сепарациајта со 

природни координати. Во табела бр. 1 е се дадени и природни координати на 

концесискиот простор со што постои детална слика за сите засебни единици. На 

сликата е даден дополнителен детал на границите на сепарацијата од сателитска 

снимка. 
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 Влезот во инсталацијата е од југоисточната страна каде поминува локалниот пат 

кон селото Бразда. На стотина метри источно од границите на инсталацијата се 

лоцирани најблиските куќи од викенд налебата на селото Бразда. 

 Најблисиките куќи на селото Бразда се лоцирани на 700 м воздушна линија од 

инсталацијата однсоно рудното поле Мавровски Коп. 

 
Слика 1 Граници на сепарација со отворени складови за готов производ сателитска 

снимка Google Earth 

Точка Координати 

x y 

А 4 645 485 7 501 660 

Б 4 645 480 7 501 750 

В 4 645 410 7 501 735 

Г 4 645 405  7 502 660 
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Слика 2 Шематски приказ на поставеност на сепарацијата 

 Имотен лист е даден во прилог на оваа дополна  

 Шематски приказ е даден во продолжение 
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Слика 3 Шематски приказ на сепарација 

 Снабдување на вода за пиење е со балони кои се монтираат на електричен апарат  

за разладување и загревање на водата. 

Точка 1.4 Точка III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

 Одговорно лице за прашања од животна средина Фанче Бежоска 
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Слика 4 Шема на раководење на Каменолом Бразда  
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 Точка III.3  став 1 Описот на инсталацијата е точен, нaправена е грешка во називот 

на инсталацијата се работи за опис на Градежно Друштво Гранит АД Скопје – 

подружница Бразда Чучер Сандево 

Точка 1.5 Барање за добивање на дозвола за користење на бунар е дадена во прилог  

Точка 1.6 Договор со ЈКП СЦГ е даден во прилог на ова дополнување 

Точка 1.7 Од ваков тип на инсталции класични точкасти емисии во атмосферата не 

постојат. Се работи за процес кој потенцијално врши емисија на прашина но во вид на 

фугитивна емисија што е анализирано во барањето.  

Мерење на имисија на прашина и бучава е потребно да се врши на повеќе позиции на 

инсталацијата согласно табелата во продолжение 

Табела бр. 2 Мерни места за прашина и бучава 

Локација 1: 

Приемен бункер 

34 Т 0532742 

UTM 4658755 

Локација 2: 

Примарна дробилка 

34 Т 0532769 

UTM 4658714 

Локација 3: 

Секундарна дробилка 

34 Т 0532772 

UTM 4658660 

Локација 4: 

Готов фракционен производ 

34 Т 0532720 

UTM 4658651 

 

1.8 Мерни места за мерење на вибрации се  

Мерно место 1 најблизок станбен објект 

Мерно место бр. 2 дробилична постројка 
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Прилог бр.1 Имотен лист 
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Прилог бр. 2 Барање за дозвола за користење на бунар 
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Прилог 3 Договор за подигање на комунален отпад со ЈКП 
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