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Voved 

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata 

 
Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben 
vesnik  53/05 ) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti 
navedeni vo Uredbata na Vladata za  
“Opredeluvawe na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola 
so vremenski raspored za podnesuvawe operativni planovi ", do odobrenoto nivo 
vo Dozvolata. 
 

 

 
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 

 
           Површинскиот коп за доломит “Чајле” е лоциран на преодот од 
планинскиот дел на Сува Гора и зарамнетиот дел на Полошката 
котлина, на надморска височина од околу 800m и на одалеченост околу 
4km источно од градот Гостивар, во непосредна нмблизина на селото 
Чајле. 
Површината на експлоатационото поле на лежиштето “Чајле” изнесува 
1,68km2 . 
 
Во непосредна близина на Инсталацијата се наоѓаат: 

 југозападно бетонската база “ИН БЕТОН” и 

 на сите останати страни се падините на планината Сува Гора. 
 
      Природните градежни материјали како готови производи се 
добиваат со површински начин на експлоатација, при тоа со различни 
пристапи во работата по висина се добиваат експлоатациони етажи. 
Висинската поделба на лежиштето се врши врз основа на анализата на 
физичко-механичките карактеристики на карпестата маса, потребните 
услови за стабилност на етажите и планираниот интензитет на 
откопување. 
Почетните активности за отварање на наоѓалиштето започнуваат со 
изработување на пристапните патишта кои водат до проектираните 
точки за отворање на експлоатационите етажи. 
Технолошкиот систем на отворање на наоѓалиштето е условен од 
конфигурација на теренот и се врши со изработка на засеци, 
поединечно за секоја етажа. Засеците на отварање се изработуваат по 
изохипси на проектираните етажи, при што во функција на создавање 
сигурни и безбедни услови за работа експлоатацијата сукцесивно се 
движи од највисоката кон најниската кота. 
 
Производниот процес за добивање на градежни и технолошки камени 
фракции од доломит се состои од два сегмента: 

 површински коп за експлоатација на доломит и 

 дробилични постројки со сепарација за производство на камени 
фракции 
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 Datum na izdavawe na Dozvolata     

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација 

Сопственик на дозволата             Број на дозвола Дата на 

издавање 

Нема други интегрирани дозволи 

поврзани со оваа инсталација 

  

 

 
Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa 
instalacija 

Sopstvenik Referenten 
broj 

Data na 
izdavawe 

 
Нема дополнителни дозволи/овластувања и согласности поврзани со оваа 

инсталација. 
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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, 
ve molime navedete go Brojot na dozvolata. За било какова комуникација  
контактирајте го Надлежниот орган на адреса ул.Булевар Браќа Гиноски“ 

бр.61 – Гостивар, Р.Македонија. 

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. 

Promeni vo dozvolata 

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so zakonot za 
`ivotna sredina.  

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od 
oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i 
uverenie za polo`en stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto 
zadol`eno za taa aktivnost. 
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti 
 

Predmet Datum Komentar 

Барање Бр. Добиено    

Барање Бр.16-2128/1 27.08.2009 Барањето е нецелосно 

Известување Бр.16-

2128/2 

14.09.2009 Забелешки 

Достава на дополнување 

бр.16-2128/3 

19.03.2010 Дополнување по 

забелешки 

Известување бр.16-

2128/4 

26.03.2010 Ззабелешки 

Достава на дополнување 

бр.16-2128/5 

07.10.2010 Дополнување по 

забелешки 

Известие до овластен 

инспектор за животна 

средина 16-2128/6 

27.10.2010  

Потврда од платен 

надоместок 

29.03.2012  

Објава во печатен 

медиум и веб страница 

01.04.2012  

Решение за отпочнување 

на постапка за преговари  

за добивање дозвола за 

усогласување со 

оперативен план бр.16-

2128/7 

02.05.2012  

Покана за состанок 13-1391/1  

Записник бр.   

Решение   

Дозвола Бр. Одлучено   

 

 



 

Општина Гостивар 

 Datum na izdavawe na Dozvolata     

Dozvola 

Zakon za `ivotna sredina 

Dozvola 

Broj na dozvola  

{Br.} 

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo 

soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik Br 53/05), 

go ovlastuva  

 

{АД СИЛИКА рудник Чајле} ("Operator"), 

so registrirano sedi{te na 

Adresa : ул.Илинденска бр.144п.ф.92 

Po{tenski broj Grad : 1230 Гостивар 

Dr`ava : Р.Македонија 

Broj na registracija na kompanijata {ЕМБС : 4243277.} 

da rakovodi so Instalacijata 

 

Celo ime na instalacijata : СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ 

Акционерско друство за производство на неметални минерали с.Чајле 

Гостивар 

Adresa :ул.Илинденска бр.144 п.ф.92 

Op{tina Гостивар 

Po{tenski broj Grad : 1230 Гостивар 

 

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea. 

 

Potpis 

 

Проф.Др. Руфи Османи  

Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina 

Datum  
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Uslovi 

1 Instalacija za koja se izdava dozvolata 

1.1.1 Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili 

povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 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 

 

Opis na navedenata 
aktivnost  

Granici na navedenata 
aktivnost  

Прилог 2. 

Точка 3.6 Инсталации 

за ископ, дробење, 

мелење, сеење, 

загревање на 

минерални суровини. 

Инсталации за ископ, 

дробење, мелење, сеење, 

загревање на 

минерални суровини 

300,000  т/ден 
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1.1.2 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). 
 

 

Tabela 1.1.2 
Dokument 
 

Mesto vo dokumentacijata 

Мапа на локацијата Силика – рудник 
Чајле  

 
41 47 53 N 
20 56 59 Е 
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1.1.3 Инсталацијата на која се издава оваа дозвола ќе ги 
исполни сите услови  наведени во дозволата, согласно 
пропишаните рокови од страна на Надлежниот орган 

1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе контролира и ќе се одржува 
и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа 
дозвола.Сите планови и програми кои треба да се 
извршат според условите на оваа дозвола стануваат дел 

од дозволата. 

1.1.5 Операторот е должен да ги почитува и исполнува 
условите регулирни во оваа дозвола,а Надлежниот 
орган по период од 7 (седум) години од издавањето на 

Дозволата ќе ги провери условите дадени во истата. 

1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот 
наведен во барањето без согласност и писмено 
одобрение на надлежен орган. 
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2. Rabota na instalacijata   

1.2 Tehniki na upravuvawe i kontrola 

1.2.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата. Согласно 

условите во Дозволата ќе биде контролирана и 
управувана како што е опишано во барањето за 
добивање на дозвола за усогласување со оперативен 
план или на друг начин договорен со Надлежниот орган 

во писмена форма. 

1.2.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи 
персонал кој е соодветно обучен.  

1.2.3 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од 

животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе 
врши обука на останатиот персонал.. 

1.2.4 Копија од оваа Дозвола, како  и оние делови од 
барањето кои се вкличени во Дозволата ќе бидат 

достапни за секој вработен кој ја извршува работата 
поврзана со условите во дозволата. 

1.2.5 Операторот е должен за спроведување на програма за 
подобрување , мониторинг на системите за намалување 

на емисиите, тековна проценка еколошките 
перформанси на инсталацијата, спроведување на мерки 
за подобрување на процесот, програма за подигање на 
јавната свест и обука на вработените за да се обезбеди 

дека јавноста во секој момент може да добие 
информации за животната средина од операторот, да  
развивање на процедури за комуникација со 
Надлежниот орган.Операторот е должен да ги чува 

записите од обуките. 
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1.2.6 Операторот ќе подготви распоред на целите и задачите 
за животната средина.Распоредот како минимум ќе 
обезбеди  преглед на сите операции и процеси, 

вклучувајќи и проценка на практичните опции за 
ефикасност на енергијата и другите ресурси, употреба 
на почиста технологија, почисти производство и 
превенција, потоа спречување, редукција и 

минимизирање на емисиите, како и вклучување на цели 
за намалување на отпадот. Операторот ќе воспостави и 
одржува програма за одржување на целата 
инсталацијата  и соодветната придружна опрема, која ќе 

има ефект врз состојбата со животна средина, врз 
основа на инструкциите кои се издадени од страна на 
производителите/добавувачите или инсталаторите на 
опремата.Соодветните записи и дијагностички  

тестирања за опремата треба треба се чуваат за да 
послужат како подршка на програмата за одржување. 

1.2.7  Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се 
обезбеди соодветна контрола на процесот во разни 

модули на работењето.Програмата ќе ги идентификува 
параметрите за контрола на функционирањето на 
процесот, како и методи за идентификација за мерење и 
контролирање на овие параметри.Секое отстапување од 

нормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се 
документира. И анализира за да се идентификва 
соодветна корективна активност. 

1.2.8 Операторот навремено со допис ќе го извести 

Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за 
прашањата за животна средина ако тоа евентуално се 
случи. 
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1.3 Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

1.3.1 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Операторот ќе обезбеди безбедно место за чување на 

суровините во кои се запазени условите за складирање 
дадени од производителите и ќе се грижи за 
безбедноста на складиштата. 

- Моторните и хидрауличните масла ќе се складираат во 

буриња во стопанскиот двор. 

- Операторот нема да складира суровини надвор од 
стопанскиот двор. 

1.3.3 Писмен запис од тестовите за исправност и било какво 

одржување или поправки кои произлегуваат од нив ќе 
се извршат од страна инсталацијата, која е носител на 
Дозволата. 

1.3.4 Транспортниот систем треба да биде контролиран и 

инспектиран регуларно, со што не би имало 
растурање/дисперзија на материјалот.Операторот треба 
да ги евидентира сите недоследности и записите да ги 
чува. 

 

 Tabela 2.2.1 : Суровини(вклучвајќи и вода) 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Доломитска суровина 
Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 

Експлозив Amonit Ф60 

 

Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 

Дизел гориво Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 

Моторно масло Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 

Вода - санитарна Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 

Електрична енергија Барање бр.16-2128/1 Поглавје  IV 27.08.2009 
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1.4 Rakuvawe i skladirawe na otpadot  

1.4.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i 

}e go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno. 
 

 Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Јеловина  Барање бр.16-2128/1,Поглавје V 27.08.2009 

Отпадно железо Барање бр.16-2128/1 Поглавје V 27.08.2009 

Комунален отпад Барање бр.16-2128/1 Поглавје V 27.08.2009 

Отпадно масло Барање бр.16-2128/1 Прилог V 

Поглавје V 

27.08.2009 

 

 
 

Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija 

Opis na 
otpadot  

Mesto na 
skladirawe na 
samata 
lokacija 

Na~in na 
skladirawe 

Uslovi na 
skladirawe 

Комунален 

отпад  
Во склоп на 

инсталацијата, 

стопански двор 

Соодветен сад за 

таа намена 

Додовор со ЈКП 

за редовно 

собирање на 

ваков вид на 

отпад 

Отпадно железо Дворното место 

во склоп на 

инсталацијата 

Контејнери Договор со 

Овластена 

фирма  

Отпадно масло Буриња  Ре-употреба Внатрешно 

контролирана 

област 

1.4.2 Oтпадот во границите на локацијата ќе биде времено 

складиран, намногу 1 година од денот на неговото 
создавање. 

1.4.3 За собирање , транспортирање и депонирање на 
комуналниот отпад, операторот поседува Договор  

склучен со овластено претпријатие за управување со 
отпад како давател на услогата,во рок од 60 дена на 
издавањето на оваа Дозвола.(Во случај да нема 
предходно склучени договори). 

1.4.4 За предавање на било кој вид на отпад на овластени 
купувачи, операторот е должен да поседува соодветен 
документ ( склучен договор, документ за плаќање или 
друг документ со кој се докажува предавањето или 

откупувањето на отпадот). 
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1.5 Prerabotka i odlagawe na otpad 

1.5.1 Во границите на инсталацијата нема да се вршат 

операции за преработка и одлагање на отпадот. 

1.5.2 За активностите кои се поврзани со операции за 
управување со отпад ќе се води целокупна евиденција 
која ќе биде достапна за инспекцијата од страна на 

овластени лица на надлежен орган во секое време. Оваа 
евиденција треба да содржи минимум од следните 
детали: 

 Имиња на превземачот и транспортерите на отпад 

 Имиња на лицата кои се одговорни за крајно одлагање на 
отпадот 

 Крајна дестинација на отпадот  

 Писмена потврда од приемот и одлагање/рециклирање на 
отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор 
од локацијата 

 Количина на отпадните материи. 

 

 

 

 

1.6 Spre~uvawe i kontrola na havarii 

1.6.1 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 

Предлед на мерки кои 

се планирани или треба 

да се преземат во 

редовни услови и во 

случај на хаварија 

Барање бр.16-2128/1,Поглавје XIII 27.08.2009 

 

1.7 Monitoring  

1.7.1 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 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 

Опис Dokument Data koga 
e primeno 

Во инсталацијата нема да се вршат операции на преработка на отпад 
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 Tabela 2.6.1 : Monitoring  

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Воздух 
 (Мерење на следните 
параметри:  аеро седимент и 

фугитивна емисија 
Мерно место  А1 и А2  согласно 

ознаките во ПРИЛОГ 1,слика 
бр5 скица на мерни места. 

Брање бр.16-2128 /1 Поглавје  

XI 

27.08.2009 

Вода 
Мерење на следните 

параметри : Ph,BPK5, 

HPK,вкупен сув остаток, 

суспендирани  

материи,остаток после жарење  

Мерно местоW1,W2 и  W3 

согласно ознаките во ПРИЛОГ 

2, слика 6,  скица на мерни 

места. 

Брање бр.16-2128 /1 Поглавје 

X I 

27.08.2009 

Бучава 

Мерно место 

N1,N2,N3,AN1,AN2,AN3  и A 

N4  согласно ознаките во 

ПРИЛОГ 3,слика бр.7 скица  на 

мерни места 

Брање бр.16-2128/1 Поглавје  

XI 

27.08.2009 

1.7.2 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.   

1.7.3 Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored 

ISO standardite.  

1.7.4 Се задолжува AK СИЛИКА рудник Чајле  – Гостивар 
редовно да доставува извештај од извршените мерења 
од мониторингот. Извештаите треба по службен пат 

редовно да се доставуваат до Општина Гостивар Сектор 
за урбанизам и животна средина, сообраќај и 
комунални дејности. 

1.7.5 Фрекфенцијата, методите и обемот на мониторинг, 

начинот на земање примероци и анализа ќе се 
извршуваат како што е наведено во оваа дозвола или 
можат да се изменат во согласност со надлежниот 
орган, кој ќе ја следи проценката на доставените 

резултати. 
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1.8 Prestanok so rabota 

1.8.1 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. 

1.8.2 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на 

ризикот од еколошка одговорност што ќе опфати 
одговорностите/обрските од минатите и сегашните 
активности.Оваа проценка ќе ги вклучи 
обврските/одговорностите и трошоците за исполнување 

на планот за управување со ризикот по затворање на 
инсталацијата. 

 

 Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota 

Opis Dokument Data koga 
e primeno 

Ремедијација,престанок 

со работа, повторно 
започнување со работа 

и гриша по престанок 

на активностите 

Барање за добивање надозвола за 

усогласување со оперативен план 

бр.16-2128 /1,Поглавје XIV 

27.08.2009 

 

 

1.9 Instalacii so pove}e operatori 

1.9.1 So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden 

operator 

1.9.2 Оваа Дозвола е валидна само за оние деловиод 

инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 
од оваа Дозвола 
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2 Dokumentacija 

2.1.1 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. 

2.1.2 Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od 

strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme. 

2.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu 

bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i 

bez nadoknada. 

2.1.4 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. 

2.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata 

dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go 

i prestanokot so rabota na instalacijata. 

2.1.6 Копија од било кој специфичен или друг документ ќе 
му биде доставен на надлежниот орган на негово 
барање и без надокнада. 

2.1.7 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. 

2.1.8 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. 
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2.1.9 Операторот ќе води запис за секој инцидент. Овој запис 
треба да вклучува 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 поднесе 
евиденција за инцидентот на надлежниот орган. 
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3 Redovni izve{tai 

3.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, 

operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna 

sredina – Општина Гостивар. 

3.1.2 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 од Општина Гостивар }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 ispra}awe na izve{taи, do Nadle`niot organ: 

-за годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 – до 28 фебруари 

во тековната година за извештаи од предходната година . 
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4 Izvestuvawa 

4.1.1 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. 

4.1.2 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). 

4.1.3 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  

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. (Според 
мапата  на диспозиција на стопанскиот двор,Прилог XI од 
барањето за добивање на дозволаза усогласување со оперативен 

план.) 
 

4.1.4 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. 

4.1.5 Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od 

prifateniot operativen plan vo poglavjeto 8 od ovaa 

dozvola. 

Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot 

Oznaka na to~ka 
na emisija/opis 

Izvor Lokacija na 
to~kata na 
emisija 

A1  
Мерење на следните 

параметри 
аероседимент 

Мерно место (на 320 

југозападно од 

дробилицата) 

Мапа ма емитери 

скица во ПРИЛОГ 1 

од барањето за 

добивање на 

дозвола за 

управување со 

оперативен план. 

А2 (мерење на 

аероседимент) 

 

 

На 120 м западно од 

дробилицата 

Мапа ма емитери 

скица во Прилог XI 

од барањето за 

добивање на 

дозвола за 

управување со 

оперативен план. 

- W1(отпадна вода), 

 

- W2(отпадна вода)  

 

 

- W3 ( отпадна вода) 

-канал за одбодуванје 

на технолошката 

отпадна вода, 

- река Вардар пред 

влезот на каналот 

- река Вардар после 

влез на каналот 

Мапа ма емитери 

скица во Прилог XI 

од барањето за 

добивање на 

дозвола за 

управување со 

оперативен план. 

Бучава 

N1,N2,N3,N4,AN1,AN2,
AN3,AN4. 

Во граници на 

инсталацијата 

Мапа ма емитери 

скица во Прилог XI 
од барањето за 

добивање на 

дозвола за 

управување со 

оперативен план. 
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4.1.6 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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a 

Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Parametri 
Oznaka na to~ka na emisija  Frekvencija na 

monitoring 

Аеро 

седимент и 

фугитивна 

емисијаА1 

и А2 

Од денот на добивање на дозволата Четири пати во 

текот на 

годината 
 

Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Parametri 
Oznaka na to~ka na emisija  Frekvencija na 

monitoring 

 Мерно место А1–(Оџак  

на печка за печење 

наогноотпорни опеки) 

 

  

 Период на работа   

8 час/ден  

CO Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

170 mg/m3         

SO2 Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

1 700 mg/m3         

NO2 Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

 350 mg/m3         
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4.1.7 Мерењето е направено при постојан режим на 

работа, пресметките на дневната продукција се за 8 
часа работа во инсталацијата за произвоство на 
огноотпорни материјали. Граничните вредности се 
пропишани согласно Правилникот за максимално 

дозволени концентрации и количества и за други 
штетни материи што мошат да се испуштат во 
воздухот од оделни извори на 
загадување(Сл.Весник на РМ бр.3/90).Согласно 

упатството кое е донесено од Министерство за 
животна средина и просторно планирање, врз 
основа на член 10 од Законот за квалитет на 
амбиенталниот воздух (Сл.весник на РМ број 

67/04) и уредбата на гранични вредности за нивоа и 
видови на загадувачки супстанции во 
амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, 
рокови за постигнување на граничните вредности, 

маргини на толеранција за гранична вредности, 
целни вредности и долгорочни цели (Сл.весник на 
Рм бр. 50/05). 

4.1.8 Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at 

napaden miris nadvor od granicite na instalacijata,  

4.1.9 Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana 

vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od 

perzistentna magla i perzistenten ~ad. 

4.1.10 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. 

4.1.11 За квалитетот на употребуваните горива, 
Операторот е должен да поседува сертификат за 

квалитет во кој ќе бидат содржани физичко-
хемиските карактеристики. 

4.1.12 Ако резултатите од мониторингот покажуваат 
вредности над МКД, операторот е должен да 

достави барање до Надлежниот орган за 
дополнување на програмата за подобрување во која 
ќе биде прецизирани мерките за сведување на 
емисиите во рамките на МКД. 
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4.1.13 Согласно пресметките од барањето за оцена на 
влијанието на емисиите во амбиенталниот воздух и 
справување со емисиите на прашина при употреба 

на горивото, Операторот е должен да ги сведе 
вредностите на емисија според дадените вредности 
на емисија.  
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4.2 Emisii vo po~va 

4.2.1   Nema da ima emisii vo po~vata 

4.2.2 Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena 

emisija vo po~va. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Integrirana Dozvola: Zakon za `ivotna sredina 

Instalacija za koja se izdava dozvolata : AД КЕМ , Гостивар 

Општина Гостивар 

 Datum na izdavawe na Dozvolata     

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 
to~ka na 
emisija. 

Izvor Koli~estvo 

Нема емисии во вода од работата на инсталацијата 
 

 

4.4 Emisii vo kanalizacija 

4.4.1 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 
emisija 

Izvor Kanalizacija 

Немаемисии во канализација од технолошкиот процес 

4.4.2 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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4.5 Emisii na toplina 
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4.6 Emisii na bu~ava i vibracii 

. 

Tabela 6.6.1 : Granici na intenzitet na vo vozduhot 

Parametri 
Oznaka na to~ka na emisija  Frekvencija na 

monitoring 

N1  

Југоисток на патот 
Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

56 dB 

N2 

До вратата од погонот 
Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

62 dB 

N3  

Северозапад 
Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

55 dB 

N4 
 југозапад 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

52 dB 

N5 
 Север,кон 
викендицата 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

55 dB 

N6 
 На терасата од 
административен 
објект 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

56 dB 

N7 
 Мелница на 1м од 
уредот,во работната 

средина во погонот 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

83 dB 

N8 
 Вилушкар место при 
движење во ворот на 
инсталацијата во 
дворот 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

75 dB 

N9 
 Вибро стол на 2мод 
уредот, во работната 
средина во погонот 

Од денот на добивање на дозволата Еднаш годишно 

85 dB 

 

 

6.6.2 Мерењето е направено при постојан режим на работа, 
пресметките на дневната продукција се за 8 часа работа   

преку ден и 8часа работа преку ноќ     во   инсталацијата 
за произвоство на сокови. Граничните вредности се 
пропишани согласно правилникот за граничните 
вредности на ниво на бучава во животната средина  

.Согласно упатството кое е донесено од Министерство 
за животна средина и просторно планирање, врз основа 
на член 9 од Законот за заштита од бучава во животната 
средина  (Сл.весник на РМ број 79/07).  
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6.6.3 Ако резултатите од мониторингот покажуваат 
вредности над   МКД, операторот е должен да достави 

барање до надлежниот орган за дополнување на 
програмата за подобрување во која ќ бидат 
прецизирани мерките за намалување на интензитетот на 
бучава. 

6.6.4 Вибрациите во технолошкиот процес во оваа 
инсталација нема , бидејќи машините и уредите се 
прописно инсталирани (со гумени 
подлошки,пневматици и други пригушувачи). 
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5 Prenos do pre~istitelna stanica za 
otpadni vodi 
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6 Operativen plan 

6.1.1 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 : Operativen plan 

Oznaka Merka Datum na 
zavr{uvawe 

8.1   

8   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Ili: 
 

6.1.2 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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7 Dogovor za promeni vo pi{ana forma 

7.1.1 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. 

7.1.2 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. 
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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 

Period za 
davawe 
izve{tai 

Po~etok na 
periodot 

Емисии во воздух - прав АА1 и АА2 Еднаш 

годишно 

По добивање 

на дозволата 

CO А1 Еднаш 

годишно 
По добивање 

на дозволата 

CO2 А1 Еднаш 

годишно 
По добивање 

на дозволата 

SO2 А1 Еднаш 

годишно 
По добивање 

на дозволата 
NO2 А1 Еднаш 

годишно 
По добивање 

на дозволата 

Интензитет на бучава N1,N2,N3,N4,N
5,N6,N7,N8,N9 

Еднаш 

годишно 
По добивање 

на дозволата 
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Додадок 3 
 
12.1 Пенали како мерка за исполнување на обрските на Дозволата 

Со овој Додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на 
обврските до Дозволата за усогласување со оперативен план на операторот на 
инасталацијата издадена од Градоначалникот на Општина Гостивар и се 
определува висина на пеналите во случај на неисполнување на обврските од 

оперативниот план кој е составен дел од Дозволата. 

12.2  Определување на пенали 

1. Операторот на инсталалацијата е должен да ги исполни сите услови, 
мерки и временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со 

временски рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел 
на Дозволата. 

2. Надлежен орган како мерка за реализација на оперативниот план 
определува пенали во висина од 120 % од висина на трошоците за 

спроведување на оперативниот план. 

3. Операторот ќе ги спроведува договорените мерки наведени во 
Дозволата за усогласување со оперативниот план и е должен 
придржувајќи се на временските рамки писмено да го извести 

Надлежниот орган, во рок од 14 дена по извршување на секоја од 
пропишаните мерки. 

4. Надлежниот орган е должен по завршување на секоја календарска 
година преку овластен инспектор за животна средина да изврши 

инспекциски надзор кој ќе утврди дали условите и мерките во 
дозволата се спроведени од страна на операторот на инсталацијата. 

5. Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот 
на инсталацијата согласно оперативниот план, овластениот инспектор 

за животна средина ќе донесе решение со што ќе го задолжи операторот 
да постапи согласно оперативниот план. 

12.3 Присилна наплата 

1. Надлежниот орган по конечноста на решението во управна постапка ќе 
спроведе постапка за извршување на пеналите согласно “ Законот за 
извршување“ и ќе спроведе присилна наплата во согласност со 
определената висина на пеналите. 

2. Дололку не се исполната и спроведат условите пропишани во 
Дозволата  ќе се изврши присилно извршување од сметката и имотот на 
операторот на инсталацијата, поради наплата на доспеана, а не 
наплатена обврска какои трошоците во постапката. 

3. По спроведено присилно извршување средствата од 20% довиени по 
овој основ се приход на Општина Гостивар, а средствата од 100% 
Надлежниот орган ќе ги користи за набавка на средства кои се 
потребни за исполнување на мерките по оперативниот план на 

операторот и за други активности веѓе предвидени во Дозволата на 
операторот на инсталацијата. 
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	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, ve molime navedete go Brojot na dozvolata. За било какова комуни...
	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 podat...
	Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so zakonot za `ivotna sredina.
	Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.

	Dozvola
	Broj na dozvola
	{Br.}
	Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik Br 53/05), go ovlastuva
	{АД СИЛИКА рудник Чајле} ("Operator"),
	so registrirano sedi{te na
	Adresa : ул.Илинденска бр.144п.ф.92
	Po{tenski broj Grad : 1230 Гостивар
	Dr`ava : Р.Македонија
	Broj na registracija na kompanijata {ЕМБС : 4243277.}
	da rakovodi so Instalacijata
	Celo ime na instalacijata : СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ Акционерско друство за производство на неметални минерали с.Чајле Гостивар
	Adresa :ул.Илинденска бр.144 п.ф.92
	Op{tina Гостивар
	Po{tenski broj Grad : 1230 Гостивар (1)
	vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.
	Potpis
	Проф.Др. Руфи Османи
	Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina
	Datum

	1 Instalacija za koja se izdava dozvolata
	1.1.1 Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1.
	1.1.2 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).
	1.1.3 Инсталацијата на која се издава оваа дозвола ќе ги исполни сите услови  наведени во дозволата, согласно пропишаните рокови од страна на Надлежниот орган
	1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола.Сите планови и програми кои треба да се извршат според условите на оваа дозвола стануваат дел од дозволата.
	1.1.5 Операторот е должен да ги почитува и исполнува условите регулирни во оваа дозвола,а Надлежниот орган по период од 7 (седум) години од издавањето на Дозволата ќе ги провери условите дадени во истата.
	1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на надлежен орган.

	2. Rabota na instalacijata
	1.2 Tehniki na upravuvawe i kontrola
	1.2.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата. Согласно условите во Дозволата ќе биде контролирана и управувана како што е опишано во барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план или на друг начин договорен со Надлежниот орган ...
	1.2.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен.
	1.2.3 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на останатиот персонал..
	1.2.4 Копија од оваа Дозвола, како  и оние делови од барањето кои се вкличени во Дозволата ќе бидат достапни за секој вработен кој ја извршува работата поврзана со условите во дозволата.
	1.2.5 Операторот е должен за спроведување на програма за подобрување , мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка еколошките перформанси на инсталацијата, спроведување на мерки за подобрување на процесот, програма за подигање ...
	1.2.6 Операторот ќе подготви распоред на целите и задачите за животната средина.Распоредот како минимум ќе обезбеди  преглед на сите операции и процеси, вклучувајќи и проценка на практичните опции за ефикасност на енергијата и другите ресурси, употреб...
	1.2.7  Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди соодветна контрола на процесот во разни модули на работењето.Програмата ќе ги идентификува параметрите за контрола на функционирањето на процесот, како и методи за идентификација за ...
	1.2.8 Операторот навремено со допис ќе го извести Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина ако тоа евентуално се случи.

	1.3 Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
	1.3.1 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.
	1.3.2  Операторот ќе обезбеди безбедно место за чување на суровините во кои се запазени условите за складирање дадени од производителите и ќе се грижи за безбедноста на складиштата.
	- Моторните и хидрауличните масла ќе се складираат во буриња во стопанскиот двор.
	- Операторот нема да складира суровини надвор од стопанскиот двор.
	1.3.3 Писмен запис од тестовите за исправност и било какво одржување или поправки кои произлегуваат од нив ќе се извршат од страна инсталацијата, која е носител на Дозволата.
	1.3.4 Транспортниот систем треба да биде контролиран и инспектиран регуларно, со што не би имало растурање/дисперзија на материјалот.Операторот треба да ги евидентира сите недоследности и записите да ги чува.

	1.4 Rakuvawe i skladirawe na otpadot
	1.4.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.
	1.4.2 Oтпадот во границите на локацијата ќе биде времено складиран, намногу 1 година од денот на неговото создавање.
	1.4.3 За собирање , транспортирање и депонирање на комуналниот отпад, операторот поседува Договор  склучен со овластено претпријатие за управување со отпад како давател на услогата,во рок од 60 дена на издавањето на оваа Дозвола.(Во случај да нема пре...
	1.4.4 За предавање на било кој вид на отпад на овластени купувачи, операторот е должен да поседува соодветен документ ( склучен договор, документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето или откупувањето на отпадот).

	1.5 Prerabotka i odlagawe na otpad
	1.5.1 Во границите на инсталацијата нема да се вршат операции за преработка и одлагање на отпадот.
	1.5.2 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад ќе се води целокупна евиденција која ќе биде достапна за инспекцијата од страна на овластени лица на надлежен орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од сле...
	 Имиња на превземачот и транспортерите на отпад
	 Имиња на лицата кои се одговорни за крајно одлагање на отпадот
	 Крајна дестинација на отпадот
	 Писмена потврда од приемот и одлагање/рециклирање на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата
	 Количина на отпадните материи.

	1.6 Spre~uvawe i kontrola na havarii
	1.6.1 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 .

	1.7 Monitoring
	1.7.1 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.
	1.7.2 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.

	1.7.3 Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored ISO standardite.
	1.7.4 Се задолжува AK СИЛИКА рудник Чајле  – Гостивар редовно да доставува извештај од извршените мерења од мониторингот. Извештаите треба по службен пат редовно да се доставуваат до Општина Гостивар Сектор за урбанизам и животна средина, сообраќај и ...
	1.7.5 Фрекфенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа дозвола или можат да се изменат во согласност со надлежниот орган, кој ќе ја следи проценката на доставените резул...

	1.8 Prestanok so rabota
	1.8.1 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.
	1.8.2 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе опфати одговорностите/обрските од минатите и сегашните активности.Оваа проценка ќе ги вклучи обврските/одговорностите и трошоците за исполнување на планот ...

	1.9 Instalacii so pove}e operatori
	1.9.1 So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator
	1.9.2 Оваа Дозвола е валидна само за оние деловиод инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа Дозвола


	2 Dokumentacija
	2.1.1 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 odnesuvaa...
	b celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

	2.1.2 Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme.
	2.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada.
	2.1.4 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.

	2.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata.
	2.1.6 Копија од било кој специфичен или друг документ ќе му биде доставен на надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
	2.1.7 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.

	2.1.8 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 imal...
	2.1.9 Операторот ќе води запис за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува 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 управ...

	3 Redovni izve{tai
	3.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina – Општина Гостивар.
	3.1.2 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 од Општина Гостивар }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 ispra}awe na izve{taи, do Nadle`niot organ:
	-за годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 – до 28 фебруари во тековната година за извештаи од предходната година .


	4 Izvestuvawa
	4.1.1 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.

	4.1.2 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).

	4.1.3 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;


	6. Emisii
	6.1         Emisii vo vozduh
	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. (Според мапата  на диспозиција на стопанскиот двор,Прилог XI од барањето за добивање на дозволаза усогласување со оперативе...
	4.1.4 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.
	4.1.5 Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od prifateniot operativen plan vo poglavjeto 8 od ovaa dozvola.
	4.1.6 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.
	4.1.7 Мерењето е направено при постојан режим на работа, пресметките на дневната продукција се за 8 часа работа во инсталацијата за произвоство на огноотпорни материјали. Граничните вредности се пропишани согласно Правилникот за максимално дозволени к...
	4.1.8 Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris nadvor od granicite na instalacijata,
	4.1.9 Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.
	4.1.10 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 treb...
	4.1.11 За квалитетот на употребуваните горива, Операторот е должен да поседува сертификат за квалитет во кој ќе бидат содржани физичко-хемиските карактеристики.
	4.1.12 Ако резултатите од мониторингот покажуваат вредности над МКД, операторот е должен да достави барање до Надлежниот орган за дополнување на програмата за подобрување во која ќе биде прецизирани мерките за сведување на емисиите во рамките на МКД.
	4.1.13 Согласно пресметките од барањето за оцена на влијанието на емисиите во амбиенталниот воздух и справување со емисиите на прашина при употреба на горивото, Операторот е должен да ги сведе вредностите на емисија според дадените вредности на емисија.

	4.2 Emisii vo po~va
	4.2.1   Nema da ima emisii vo po~vata
	4.2.2 Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo po~va.

	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.

	4.4 Emisii vo kanalizacija
	4.4.1 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.
	4.4.2 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.

	4.5  Emisii na toplina
	4.6  Emisii na bu~ava i vibracii
	.
	6.6.2 Мерењето е направено при постојан режим на работа, пресметките на дневната продукција се за 8 часа работа   преку ден и 8часа работа преку ноќ     во   инсталацијата за произвоство на сокови. Граничните вредности се пропишани согласно правилнико...
	6.6.3 Ако резултатите од мониторингот покажуваат вредности над   МКД, операторот е должен да достави барање до надлежниот орган за дополнување на програмата за подобрување во која ќ бидат прецизирани мерките за намалување на интензитетот на бучава.
	6.6.4 Вибрациите во технолошкиот процес во оваа инсталација нема , бидејќи машините и уредите се прописно инсталирани (со гумени подлошки,пневматици и други пригушувачи).


	5 Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi
	6 Operativen plan
	6.1.1 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{uvawe...
	6.1.2 Operatorot }e go sproveduva operativniot plan koj e sostaven del na baraweto onaka kako {to e pismeno dogovoreno so nadle`niot organ.

	7 Dogovor za promeni vo pi{ana forma
	7.1.1 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.

	7.1.2 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...

	Dodatok 1
	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
	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.
	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.

	Dodatok 2
	Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.
	Додадок 3
	12.1 Пенали како мерка за исполнување на обрските на Дозволата
	Со овој Додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на обврските до Дозволата за усогласување со оперативен план на операторот на инасталацијата издадена од Градоначалникот на Општина Гостивар и се определува висина на пеналите во случај на...
	12.2  Определување на пенали
	1. Операторот на инсталалацијата е должен да ги исполни сите услови, мерки и временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со временски рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел на Дозволата.
	2. Надлежен орган како мерка за реализација на оперативниот план определува пенали во висина од 120 % од висина на трошоците за спроведување на оперативниот план.
	3. Операторот ќе ги спроведува договорените мерки наведени во Дозволата за усогласување со оперативниот план и е должен придржувајќи се на временските рамки писмено да го извести Надлежниот орган, во рок од 14 дена по извршување на секоја од пропишани...
	4. Надлежниот орган е должен по завршување на секоја календарска година преку овластен инспектор за животна средина да изврши инспекциски надзор кој ќе утврди дали условите и мерките во дозволата се спроведени од страна на операторот на инсталацијата.
	5. Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот на инсталацијата согласно оперативниот план, овластениот инспектор за животна средина ќе донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно оперативниот план.
	12.3 Присилна наплата
	1. Надлежниот орган по конечноста на решението во управна постапка ќе спроведе постапка за извршување на пеналите согласно “ Законот за извршување“ и ќе спроведе присилна наплата во согласност со определената висина на пеналите.
	2. Дололку не се исполната и спроведат условите пропишани во Дозволата  ќе се изврши присилно извршување од сметката и имотот на операторот на инсталацијата, поради наплата на доспеана, а не наплатена обврска какои трошоците во постапката.
	3. По спроведено присилно извршување средствата од 20% довиени по овој основ се приход на Општина Гостивар, а средствата од 100% Надлежниот орган ќе ги користи за набавка на средства кои се потребни за исполнување на мерките по оперативниот план на оп...


