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Voved
Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata
Следната Дозвола е издадена согласно Законот за животната 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)
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 (“Службен весник на
РМ” бр. 89/05), до одобреното ниво во Дозволатa.

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola
Постројката на ''Гранит'' Бетонска база Оризари, изградена е 1980 година според
југословенска технологија на Фаграм Смедерево. Предадена е во употреба на
''Гранит'' во 1980 година со инсталиран капацитет од 20 m³/h, или 40 тони/час. Во
2012 година Бетонска база Оризари е предадена на употреба на Гаматроникс ДООЕЛ
Скопје, а со влегувањето на Гаматроникс ДООЕЛ Скопје во склоп на ГД Гранит АД
Скопје како ОЕ Гаматроникс во 2014 година истата влегува во состав на ГД Гранит АД
Скопје. Во 1992 година се ивршени одредени поправки и додавања на постројката
заради подобрување на работата. Капацитет на силоси со цемент вкупно е 96 м³.

Локација на бетонска база Оризари:
Бетонска база Оризари е постројка за производство на бетон за градежништво и е
сместена на вкрстувањето на сообраќајниците Оризари-Виница и Кочани-Виница.
Инсталацијата се наоѓа на 1,5 км оддалеченост од селото Оризари - Кочани, јужно
од регионалниот пат Оризари - Виница.
Градена е по стандарди од аспект за квалитет на производ и најмало можно влијание
на околината.
Инсталацијата Бетонска база Оризари претставува засебна урбанистичка и
организациона целина, во однос на поставеноста на објектите и затворениот
технолошки процес за производство на бетон. Во однос на околните објекти,
локацијата на Бетонска база Оризари го има следново опкружување:
-

од север граничи со регионален пат Оризари - Виница

-

од исток со обработливо земјиште и индивидуален објект гаража

-

од југ со обработливо земјиште и патот Кочани - Виница

-

од запад со обработливо земјиште.

Од селото Оризари Бетонската база Оризари е оддалечена 1,5 км.
Предметниот простор на инсталацијата физички е потполно ограден со ограда од
север, исток, југ и запад.
Со ваква поставеност спречен е пристапот на неовластени лица во инсталацијата на
Бетонска база Оризари.
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Капацитет на постројката

Инсталацијата Бетонска база Оризари, за која се бара дозвола за усогласување со
Оперативен план има капацитет на силоси за цемент од 96 м³.
Проектиран Капацитет на постројката за производствоо на готов бетон изнесува 20
m³/h , додека реален производен капацитет на готов бетон е 15 m³/h.
Годишно производство на бетон во Бетонска база - Оризари во 2012 година е 6375
m³, во 2013 година до месец Септември изнесува 4200 m³.
Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija
Sopstvenik na dozvolata
Broj na dozvola
Data na
izdavawe
Nema

Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa
instalacija
Sopstvenik
Referenten broj Data na
izdavawe
Нема
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Komunikacija
Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za
rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot
organ) vo vrska so ovaa dozvola бр 1 Ве молиме котактирајте го одделението за
урбанизам и заштита на животната средина при општина Кочани . Одговорно лице за
приготвување на дозволата – Гоце Серафимов.

Doverlivost
Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ.
Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite registri, soglasno
potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo
koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do
Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna
sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se
delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede
jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede
koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi,
soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede
pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite
i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za
integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik. Бидејки во постапката за издавање на
дозвоалта операторот не го искористил ова право се смета дека истата содржи инифмации
кои можат да бидат дадени на јавен увид .
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Promeni vo dozvolata
Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина и
постапката за измена на Б-интегрираната еколошка Дозвола по барање на носителот
на Дозволата или по службена должност, утврдена во член 11 од Правилникот за
постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ”
бр. 04/06).

Органот надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола на секои 7
(седум) години ќе ги проверува условите утвредени во Дозволата и доколку е
потребно истите ќе ги промени.
Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на
управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен
стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.
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
постоечкиот и предложениот сопственик, во согласност со член 118 и член 134, став 2
од Законот за животната средина и во согласност со Правилникот за постапката за
добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 04/06).

Одземање и престанок на Дозволата

Оваа Дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање
утврдни во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и
член 16 од Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола
(“Службен весник на РМ” бр. 04/06).
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti
Predmet
Barawe {Br.}
35-175

Datum
Dobieno
02.04.2015

Komentar

Dozvola Br. 1

Odlu~eno

30.11.2015
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На барањето следеа
измени со цел
дополнување на
документацијата

Dozvola

Zakon za `ivotna sredina

Dozvola
Broj na dozvola
01

Градоначалникот на Општина Кочани, во рамките на својата надлежност во
согласност со член 95 од Законот за животната 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),
го овластува Операторот на инсталацијата – Управител на
ГД Гранит АД Скопје ("Operator"),
so registrirano sedi{te na
Димитрије Чуповски бр 8.
1000 Скопје , Центар , Центар
Македонија
Broj na registracija na kompanijata 4054261
da rakovodi so Instalacijata
Бетонска база Оризари ГД Гранит АД Скопје
База Гранит Оризари (К.О. Оризари КП 2396/6)
Op{tina Кочани
2300 Кочани
vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.
Potpis

Зоран
Манасиев
[ime na ovlasteno lice]
Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina
Datum
30.11.2015

Op{tina Ko~ani
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Uslovi

Instalacija za koja se izdava dozvolata

1

1.1.1

Tabela 1.1.1
Aktivnost od Aneks 2
od U R E D B A
za opredeluvawe na
aktivnostite na
instalaciite za koi
se izdava
integrirana
ekolo{ka dozvola
odnosno dozvola za
usoglasuvawe so
operativen plan i
vremenski raspored
za podnesuvawe na
barawe za dozvola za
usoglasuvawe so
operativen plan
PRILOG 2.
Aktivnosti na
instalacii za koi e
potrebna
Bintegrirana
ekolo{ka dozvola

Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani
aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1.

Opis na navedenata
aktivnost

Granici na navedenata
aktivnost

Бетонска
база за
производст
во на бетон
со
сепаратор и
силос од 96m3

3. Industrija na minerali
3.3. Stacionarni betonski
bazi so vkupen kapacitet
na silosite za
beton pogolem od 50 m3;

Dodadete redovi po potreba
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1.1.2

Tabela 1.1.2
Dokument
Додаток Предмер
скица
Додаток Копие од
катастерски план

Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se odvivaat samo vo
granicite na lokacijata na instalacijata, prika`ana vo planot
Tabela 1.1.2).

Mesto vo dokumentacijata
Премерување на КП. Бр, 2396/6 и 2403 КО Оризари Кочани
Агенција за катастар на недвижности 1106/712 30.09.2009
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1.1.3 Носителот на Б-итегираната еколошка дозвола/Оператор на
инсталацијата при користењето и управувањето со инсталацијата е должен
да ги почитува сите услови и мерки утврдени во оваа Дозвола.
1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе
бидат така како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да
се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
1.1.5 Надлежниот орган како мерка за реализација на Програмата за
подобрување определува пенали во висина од 120% од висината на
трошоците за спроведување на една фаза од програмата со средна
вредност.
1.1.6 За регулирање на условот 1.1.5 е потпишан посебен договор од страна
на одговорните лица од Надлежниот орган и Операторот, во кој е утврдена
висината и извршувањето на пеналите во случај на неисполнување на
обврските од Програмата за подобрување. Договорот е составен дел од оваа
Дозвола.
1.1.7 Оваа Дозвола е само за потребите на Интегрирано спречување и
контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина и ништо
од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување
на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
1.1.8 Операторот на инсталацијата е должен да плати Годишен надоместок
за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола. Начинот и рокот на
плаќање на надоместокот ќе биде утврден во налог. Неплаќањето на
надоместокот согласно налогот ќе претставува услов за одземање на
Дозволата и започнување на постапка за присилна наплата.
1.1.9 Оваа Дозвола е со важност од 7 години, сметајќи од денот на издавање
на Дозволата.
1.1.10 Операторот на инсталацијата е должен една година пред истекот на
рокот на важност на Дозволата да поднесе барање до Надлежниот орган за
обнова на Дозволата.
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2

Rabota na instalacijata

2.1

Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.1.1 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната
средина - менаџер за животна средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе
биде целосно запознаено со условите и мерките во Дозволата.

2.1.2 Раководителот за механизација е лице кое е задолжено за правилно
одржување на системите за намалување на емисиите. Ова лице е директно
одговорно за благовремена замена на елементи од опремата и одржување на
средствата со кои се манипулира.

2.1.3 Операторот е должен за спроведување на условите и мерките од
Дозволата, мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна
проценка на еколошките перформанси на инсталацијата, спроведување на
мерки за подобрување на процесот, развивање на процедура за комуникација
со Надлежниот орган.

2.1.4 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при промена на
лицето одговорно за прашањата за животна средина, ако тоа евентуално се
случи.

2.1.5 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет ќе ги
одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за намалување на
влијанието врз животната средина – добра производствена пракса,
рамномерна и рационална експлоатација согласно Дозволата/Одобрението за
експлоатација, постојано контролирање на емисиите во животната средина.

2.1.6 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 извршува работа за која се однесуваат некои од
условите и мерките во Дозволата.

2.1.7 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од
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условите и мерките на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и
кои ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни
инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.
2.1.8 Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување
и извршување на сите аспекти од оваа Дозвола на соодветните вработени
лица.
2.2

Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
2.2.1

Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi
surovini (vklu~uvaj}i i vodata) onaka kako {to e opi{ano vo
dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in
dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.

Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
Opis
Dokument
Еелктрична енергија
(ЕВН Македонија )
Цемент
Вода
Агрегат - Речен
Агрегат - Варовник
Адитив - Суперфлуид
Адитив – Хидрозим

Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4
Во барањето на оза оваа дозвола
Поглавје 4

Data koga
e primeno
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015
35-175 од
02.04.2015

2.2.2

Издробената никлоносната руда и варовник по фракции
операторот ќе ги складира на отворено во границите на
наоѓалиштето, на посебно определени места за складирање.

2.2.3

Операторот ќе ги оддели суровините кои во меѓусебен контакт
или во контакт со вода може да развијат реакција или да се
растворат.

2.2.4

Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе
се грижи за интегритетот на складиштата.

2.2.6

Операторот ќе се грижи за интегритетот на резервоарите за
вода особено собирниот резервоар со таложник. Тој ќе
презвземе итни и неодложни мерки при евентуални негативни
влијанија и непредвидени истекувања. Ако се работи за
истекување на поголеми количини, неодложно ќе го извести
Надлежниот орган.
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Ракувањето со суровините, посебно со хемикалиите ќе се
извршува според упатствата и препораките од производителот
и упатството за безбедно ракување со материјалите (Material
Safety Data Sheet).

2.2.8

2.3

Rakuvawe i skladirawe na otpadot
Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го
складира отпадот онака како што е опишано во документите
наведени во Табела 2.3.1 или на друг начин договорен со
Надлежниот орган на писмено.
Отпадот во границите на локацијата може да биде времено
складиран најмногу до 1 година од денот на неговото
создавање.
За собирање и транспортирање на комуналниот отпад и
одржување на WC и санитарен чвор (септичка јама ),
операторот треба да поседува важечки договор со овластен
оператор за оваа услуга.
За понатамошно постапување со посебните видови на отпад
наведени во Табела 2.3.1 надвор од границите на
инсталацијата, операторот треба да поседува важечки договор
со овластен постапувач со отпад за определениот вид на отпад.
За предавањето на било кој вид на отпад на овластени
постапувачи операторот е должен да поседува соодветен
документ - документ за плаќање, друг документ со кој се
докажува предавањето на отпадот, идентификационен и
транспортен формулар.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има
отпадоци. Во рамкитите на работните процедури, операторот ќе
вклучи чистење на локацијата и елиминиација на изворите на
отпадоци.

2.3.7

Операторот нема да врши истурање, фрлање, горење или
согорување на отпад во границите на инсталацијата.

2.3.8

Операторот е должен да води евиденција за отпадот во
согласност со членот 39 од Законот за управување со отпад.

2.3.9

2.3.1

За активностите кои се поврзани со операциите за постапување со
отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе
биде достапна за инспекција и за овластени лица на Надлежниот
орган во секое време.
.
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Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot
Opis
Dokument
Комунален отпад - се
складира во
контејнер и се
предава на овластен
оператор
Отпаден мил од миење на
мешалка

Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 5

Data koga
e primeno
35-175 од
02.04.2015

Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 4

35-175 од
02.04.2015

Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija
Opis na
Mesto na
Na~in na
skladirawe na skladirawe
otpadot
samata
lokacija
Комунален
складира во
Растресит отпад
контејнер и се
отпад - се
во контејнер
предава на
овластен
оператор
Отпаден мил од
Два цементни
Во течна сотојба
миење на
до преполнување
базена
на базен , во сува
мешалка
состојба надвор од
локација

2.4

Uslovi na
skladirawe

Во контејнер

Привремено
таложење во два
бетонски базенти
– таложници

Prerabotka i odlagawe na otpad
2.4.1

Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i
odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo
Tabela 2.4.1, ili na drug na~in dogovoreno napismeno so
Nadle`niot organ.

Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot
Opis
Dokument
Data koga
e primeno
Нема преработка на отпад во границите на построението
2.4.2

Vo granicite na instalacijata smee da se odlaga isklu~ivo
inerten otpad.
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2.5

Spre~uvawe i kontrola na havarii
2.5.1

Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i
ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano vo
dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno
dogovoren so Nadle`niot organ .

Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija
Opis
Dokument
Data koga
e primeno
Оперативен план за
Во барањето на оваа дозвола
02.04.2015
спрецување на
Поглавје 13
настанување на пожари
Меки за зашттиа при
Во барањето на оваа дозвола
02.04.2015
работа
Поглавје 13

2.5.2

.
2.5.3

Операторот е должен доследно да го следи пропишаните
постапки од документите наведени во Табела 2.5.1 и да ги
спроведува мерките за спречување и контрола на несакани
дејствија.
Операторот документите наведени во табела 2.5.1 ќе ги ажурира
на секои 5 години започнувајќи од денот на издавање на оваа
Дозвола.

2.5.4
Во случај на несреќа/хаварија операторот веднаш треба да :
Го изолира изворот на било какви емисии,


Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата,
изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
Го процени загадувањето на животната средина ако го има
предизвикано со инцидентот,
Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на
емисиите,
Го забележи датумот на несреќата,
Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.
2.5.6 Операторот е должен во случај на хаварија веднаш да го извести
Надлежниот орган и да му ги достави податоците кои се однесуваат
на:
Околностите во кои се случила хаваријата,
Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,
Податоци потребни за проценување на последиците по
здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како
резултат на хаваријата,
Превземените вонредни мерки.
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2.6

Monitoring
2.6.1

Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva,
monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano
vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in
pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.

Tabela 2.6.1 : Monitoring
Opis
Dokument
PM 10

Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 6
Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 8
Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 10

Почва
Бучава
2.6.2

Data koga
e primeno
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015

Operatorot }e obezbedi:

a

bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i
zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so
to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku
navedeno vo Dodatokot; i

b

bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga
toa }e go pobara Nadle`niot organ.

2.6.3

Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored ISO
standardite.

2.6.4

Мониторингот ќе биде извршен од субјект кој поседува
акредитација издадена од Институтот за акредитација на РМ

2.6.5

За главните извори на прашина наведени во табела 2.6.1.
операторот ќе врши мерења на емисии на PM10 во воздух
изразени како 24-часовни вредности на 4 мерни места дадени во
поглавје 6 со скица .

2.6.6

За главните извори на прашина наведени во табела 2.6.1.
операторот ќе врши мерења на композиција на почва еднаш во 3
години

2.6.7

За главните извори на отпадна вода наведени во табела 2.6.1.
операторот ќе врши мерења на бучава на 5 мерни места дадени во
поглавје 10 со скица

2.6.8
2.6.9

Мониторингот ќе се врши во услови на оперативност на
инсталацијата при задоволителни временски услови.
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2.7

Prestanok so rabota
2.7.1

Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi
za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano
vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.11.1, ili na drug na~in
dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.

Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota
Opis
Dokument
Ремедијација,
престанок со работа,
повторно
започнување со
работа и грижа по
престанок на
активностите

2.8

Во барањето на оваа дозвола
Поглавје 7

Data koga
e primeno
02.04.2015

2.7.2

Операторот е должен со завршување на поедина етажа на
копот да изврши рекултивација на просторот со терасирање на
теренот, нанесување на квалитетна почва на просторот,
затревување или пошумување на просторот согласно
Програмата за подобрување.

2.7.3

По престанок со работа на копот, по истекување на важноста на
добиените дозволи за експлоатација на просторот, Операторот
е должен да го спроведе Планот за ремедијација на земјиштето,
односно мерките за ремедијација, во рок од 6 месеци од денот
престанокот со работа/затворање на инсталацијата.

2.7.4

Обврската за враќање на животната средина во задоволителна
состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна
на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од
Законот за животната средина.

Instalacii so pove}e operatori
2.8.1

So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator,

2.8.2

Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata
{to se ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola.
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Dokumentacija

3

3.1.1

Dokumentacijata }e sodr`i podatoci za:-

a

sekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata,
opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za
popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite
za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se
izdava dozvolata. Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa
cel;

b

celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i
ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

3.1.2

Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od
strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme.

3.1.3

Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide
dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez
nadoknada.

3.1.4

Specificiranite i drugite dokumenti treba:-

a

da bidat ~itlivi;

b

da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

c

da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at
da se prilo`at.

3.1.5

Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija
da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so
rabota na instalacijata.

3.1.6

Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja
{to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e
ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so
rabota na instalacijata) za:

a

Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

b

najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad;

c

trasata na transport na otpadot za odlagawe; i

d

najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.

3.1.7

Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e
napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za
nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba da
stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime dokolku
imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata.
Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa
cel.

3.1.8

Операторот е должен да ги чува следниве документи и при надзор
на инспекциски орган ќе овозможи увид на:
Дозволи поврзани со инсталацијата,
Записи од сите земања на примероци за анализи, мерења,
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испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во
согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг
кој се поврзува со перформансите во однос на животната
околина на инсталацијата,
Целата преписка со Надлежниот орган
3.1.9

Операторот ќе води записи за секој инцидент.Овој запис треба
давклучува детали за природата, обемот и влијанието на
инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата
треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се
управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и
ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно
случување. Операторот треба што е можно побрзо по
известувањето за инцидентот, да му ја достави евиденцијата за
инцидентот на Надлежниот орган
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Redovni izve{tai

4

4.1.1

Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola,
operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna
sredina.

4.1.2

Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 vo
Dodatokot 2 :

a

vo odnos na navedeni emisioni to~ki;

b

za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od
Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot i
nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite;

c

davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da
bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i

d
e

ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ
за Годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 - до 28
фебруари во тековната година за извештаи од претходната година

4.1.3

Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено
лице од инсталацијата.

Op{tina Ko~ani
Dozvola Br.
Datum na izdavawe na Dozvolata 30.11.2015

Integrirana Dozvola: Zakon za `ivotna sredina
Betonska baza

Izvestuvawa

5

5.1.1

Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:-

a

koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva
limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa
supstancija;

b

koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da
predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da
ne mo`e da predizvika zagaduvawe;

c

koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na
rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima
potencijal da predizvika zagaduvawe; i

d

bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da
predizvika zagaduvawe.

5.1.2

Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za
sekoe od slednive

a

permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata
instalacija, za koja se izdava dozvolata;

b

prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se
izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i

c

povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za
koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3
(b).

5.1.3

Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena pred
nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti:

i

bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, registarsko
ime ili adresata na registrirana kancelarija;

ii

promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot
(vklu~uvajki i podatoci za holding kompanijata koga operatorot
stanuva del od nea);

iii

za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva dobrovolen
dogovor ili e o{teten;
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6

Emisii

6.1

Emisii vo vozduh
6.1.1

Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na emisija navedeni vo
Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa
Tabela. (Spored mapata broj)

Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot
Oznaka na to~ka
Izvor
na emisija/opis
П 1 - Источна
имисија на прашина
страна од
од работа на
исталацијата
постројката
Дифузна имисија
на прашина од
работа на
постројката
П 2 - Северна
имисија на прашина
страна од
од работа на
исталацијата
постројката
Дифузна имисија
на прашина од
работа на
постројката
П 3 - Западна
имисија на прашина
страна од
од работа на
исталацијата
постројката
Дифузна имисија
на прашина од
работа на
постројката
П 4 - Јужна
имисија на прашина
страна од
од работа на
исталацијата
постројката
Дифузна имисија
на прашина од
работа на
постројката
Dodadete redovi po potreba

Lokacija na
to~kata na
emisija
Источна страна
од исталацијатана граница на
инсталацијата

Северна страна
од исталацијата
на граница на
инсталацијата

Западна страна од
исталацијата на
граница на
инсталацијата

Јужна страна од
исталацијата на
граница на
инсталацијата

6.1.2

Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i
to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da bidat
pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.1.3

Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od
prifatenata programa za podobruvawe vo poglavjeto 8 od ovaa
dozvola.

6.1.4

Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo
tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii
navedeni vo taa Tabela.
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6.1.5

За намалување на емисиите на прашина, операторот со помош на
цистерна ќе врши праскање на патиштата, складиштата за
суровини и готов производ и работните плануми со вода
секојдневно во летниот период, започнувајќи од 01 јуни до 01
октомври. Во преостанатиот период од годината ќе врши прскање
на работните патишта, складишта и плануми со цистерна по
потреба и во зависност од временските услови.
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Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот
Ознака на точка на емисија
Вкупна фугитивна емисија од
инсталацијата на мерно место - граница на
Параметри
инсталацијата

Фреквен.
на
мониторинг

П1 до П4
PM10

Оваа Дозвола
3

50 mg/Nм

/

/

/

/

Еднаш
годишно

6.1.6

Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden
miris nadvor od granicite na instalacijata,

6.1.7

Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena
parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i
perzistenten ~ad.

6.1.8

Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi
pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od
povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae
podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site
prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da minimizira
emisijata.
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6.2

Emisii vo po~va

Параметар

Фрекфенција на

Метод на земање на

мониторинг

примероци

As, Cd, Cr, Cu,
Еднаш годишно

50 cm од
површината кон
длабочината на
почвата

Метод на анализа /
техника
M54 ISO 11885 za:
As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i
Zn

Ni, Pb, Zn, Hg;
(Varian) za: Hg

6.2.1

Емисиите се фугитивни и се земат еднаш годишно

6.2.2

Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo
po~va.

6.2.3

Операторот ќе врши редовно одржување на капиталниот пат
како постојана транспортна врска од постоечкиот локален пат
до местото на товарање

6.2.4

Кругот на инсталацијата ќе се одржува чист, нема да се
дозволи растурање на отпад, суровина и друг материјал
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6.3

Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija)
6.3.1

Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela
6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa
Tabela.

Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda
Oznaka na
Izvor
Koli~estvo
to~ka na
emisija.
Од инсталацијата нема емисии на загадувачки материи во
провршински води.
Во технолошкиот процес процес во инсталацијата се користи вода
која се врака во процест освен за влажнење на работните
плануми,складишта и патишта, а кое ќе се врши со цистерна за вода.
Dodadete redovi i/ili koloni po potreba
6.3.2

Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i
to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da
bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.3.3

Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od
prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od
ovaa dozvola.

6.3.4

Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite
navedeni vo Tabela 6.3.2, na to~kite na emisija i najmalku
na frekfencii navedeni vo taa Tabela.

Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda
Parametar
To~ka na emisija
To~ka na emisija

Do
(datum)

Od
(datum)

Do

Od

Vrednost

Vrednost

(datum)
Vrednost

(datum)
Vrednost

/
/

/
/

/
/

/
/

Frekvencija
na
monitoring

/
/

6.3.5

Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata
za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija
propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela
6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi
ve}e gi ima vo vodata.

6.3.6

Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na
mestoto na ispustot (navedi) so (navedi) frekvencija.
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6.4

Emisii vo kanalizacija
6.4.1

Emisiite vo kanalizacija od to~kata(ite) na emisija
navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat sam od
izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela.

Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija
Oznaka na to~kata na
Izvor
Kanalizacija
emisija
Од инсталацијата нема испуштање на отпадни води во канализација.

6.4.2

Granicite na emisiite vo kanalizacija za
parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela
6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremeski
period.

6.4.3

Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od
prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od
ovaa dozvola.

Tabela 6.4.2 Granici na emisii vo kanalizacija
Parametar
To~ka na emisija
To~ka na emisija
Do
(datum)

Od
(datum)

Vrednost

Vrednost

Do
(datum)
Vrednost

Frekvencija na
monitoring

Od
(datum)
Vrednost

/
/
6.4.4

Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo
tabela 6.4.3a i 6.4.3b, na to~kite na emisija i ne poretko od
navedenoto vo taa Tabela.

6.4.5

Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstancii koi mo`e
da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili da imaat
vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.
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Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring za kanalizacija (se do i
vklu~uvaj}i______________)
Parametar
To~ka na emisija
To~ka na
emisija
/
{Navedi ja frekvencijata i na~inot}
/
{Navedi ja frekvencijata i na~inot}
/
{Navedi ja frekvencijata –
i na~inot}
-

-

Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od _______________)
Parametar
To~ka na emisija
To~ka na
emisija
-

–
6.4.6

Ne smee da ima emisii vo kanalizacija od strana na
instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja
supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici
vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi
od onie koi ve}e gi ima vo vodata.
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6.5

Emisii na toplina
6.5.1

6.6

Од инсталацијата нема да се врши испуштање на топлина
која ќе влијае врз животната средина.

Emisii na bu~ava i vibracii
6.6.1

6.6.2

Операторот во границите на инсталацијата нема да создава
бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се
одразило штетно на околината.
Операторот е должен да ги земе во предвид сеизмичките
ефекти од детонирањето на експлозивот во фазата на
минирање и при изведување на оваа операција. При појава на
негативни влијанија, операторот е должен да превземе
дополнителни мерки за минимизирање на овие ефекти до
граници да не предизвикуваат негативно влијание врз
животната средина, а во краен случај да ги прекине
активностите на дупчење и минирање.

6.6.3 Интензитетот на бучава во животната средина што се создава во
рамките на производниот процес ќе се движи во рамките на
Максимално дозволеното ниво согласно Правилник за гранични
вредности на нивото на бучава во животната средина (“Службен
весник на РM” бр.147/08).
6.6.4 Емисиите на бучавата во животната средина нема да ја надминат
границата утврдена во табела 6.1.2.
Табела 6.5.2: Граници на ниво на бучава во животна средина
Локација 1:
јужна страна
Фреквен.
на
N:41o 54’733’’
монитоE: 022o 27’039’’
ринг
Локација 2:
западна страна

N:41o 54’727’’
E: 022o 26’987’’
Локација 3:

северна страна

N:41o 54’680’’
E: 022o 26’900’’
Локација 4:

источна страна

N:41o 54’675’’
E: 022o 27’019’’
Параметри

Ld (dBA)

/

70

/
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Prenos do pre~istitelna stanica za
otpadni vodi

7

7.1.1

/
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Programa za podobruvawe

8

8.1.1

Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo
Tabela 9.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i
}e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za
datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14
dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.

Tabela 9.1.1 : Programa za podobruvawe
Oznaka
Merka

Datum na
zavr{uvawe
Во тек ,
континуирано

8.1

Edukacija i trening obuka na site
vraboteni so cel
podigawe na svesta na vrabotenite za
vodewe gri`a na `ivotnata okolina

8.2

Implementirawe na Sistemot za
upravuvawe so za{tita na `ivotnata
sredina ISO 14001:2004 i Sistemot
za za{tita na zdravjeto i
bezbednosta na personalot OHSAS
18001
Redukcija na emisii na pra{ina

Во тек

8.4

Namaluvawe na negativen vizuelen
efekt na `ivotna sredina i fizi~ko
ureduvawe na prostorot

Во тек

8.5

Бетонирање на собракајници и
платоабракајници и
платоа

Во тек

8.3

Во тек

Ili:
8.1.2

Operatorot }e go sproveduva operativniot plan koj e
sostaven del na baraweto onaka kako {to e pismeno
dogovoreno so nadle`niot organ.
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Dogovor za promeni vo pi{ana forma

9

9.1.1

Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno
napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e
bara takov dogovor na sledniot na~in:

a

Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za
detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te)
del(ovi) od ovaa dozvola: i

b

Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na
predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za
`ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava
dozvolata.

9.1.2

Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 10.1.1 i
dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se
implementira samo otkako operatorot mu dade na
Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za
datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj
datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa
promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na
toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.

9.1.3
Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со
неа, а кои се од типот на :
 Материјална промена
 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 каква промена на:
 Инфраструктурата на управување со локацијата
 Контрола на несакано еколошко влијание кои би имале 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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Dodatok 1
Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno
uslovot 5.1.2
Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do
Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.
Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da
bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi
sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.
Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od
onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za
komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.
Potvrdata treba da sodr`i

Del A
Ime na operatorot.
Broj na dozvola.
Lokacija na instalacijata.
Datum na dostavuvawe na podatoci.
Vreme, datum i lokacija na emisijata.
Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva :
Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga
se slu~ila emisijata.
Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata.
Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata.

Del B
Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A
Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na
istiot problem.
Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe
na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako
rezultat na emisijata.
Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci.

Ime

Po{ta..................................

Potpis

Datum

Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot.
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Dodatok 2
Izve{tai za podatocite od monitoringot
Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od
ovaa dozvola, se navedeni podolu.

Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot
Parametar
To~ka na emisija

PM10
Бучава

Почва

Мерно место граница на инсталацијата;
Позадинско мерно место
Локација
1:

јужна страна

Локација
2:

западна страна

Локација
3:

северна страна

Локација
4:

источна страна

N:41o 54’733’’
E: 022o 27’039’’

Period za
davawe
izve{tai
Еднаш
годишно
Еднаш
годишно

Po~etok na
periodot
Jунисептември
2016
Jунисептември
2016

N:41o 54’727’’
E: 022o 26’987’’
N:41o 54’680’’
E: 022o 26’900’’
N:41o 54’675’’
E: 022o 27’019’’

Во дворно место
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Еднаш во 3
години

Jунисептември
2016

