Итегрирана Дозвола:
Закон за животната средина
ДООЕЛ “ЕЛ ТРАНС“ - Гостивар

B-integrirana ekolo{ka dozvola

Б – Интегрирана еколошка дозвола

ДООЕЛ ,, ЕЛ ТРАНС ,, ГОСТИВАР
Стационарни бетонски бази со вкупек капацитет на силосите за бетон
поголем од 50 м3

ДООЕЛ ,, ЕЛ ТРАНС ,,- ГОСТИВАР

Боге Велјаноски бр:80
1230 Гостивар

Број на дозвола
бр.20-598/8

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

1

Итегрирана Дозвола:
Закон за животната средина
ДООЕЛ “ЕЛ ТРАНС“ - Гостивар

Содржина
Б – Инегрирана еколошка дозвола ................................................................................1
Содржина.............................................................................................................................2
Вовед.....................................................................................................................................3
Дозвола.................................................................................................................................11
1. Инсталација за која се издава дозволата .................................................................12
2. Работа на инсталацијата ........................................................................................... 14
2.1 Техники на управување и контрола ...........................................................................14
2.2 Сурувини (вклучувајќи и вода)...................................................................................14
2.3 Ракување и складирање на отпадот.............................................................................16
2.4 Преработка и одлагање на отпад.................................................................................19
2.5 Спречување и контрола на хаварии ...........................................................................19
2.6 Мониторинг....................................................................................................................20
2.7 Престанок со работа .....................................................................................................22
2.8 Инсталации со повеќе оператори ...............................................................................22
3. Документација................................................................................................................23
4. Редовни извештаи..........................................................................................................23
5. Известувања....................................................................................................................24
6.Емисии..............................................................................................................................25
6.1 Емисии во воздух ..........................................................................................................25
6.2 Емисии во почва.............................................................................................................27
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) ........................................27
6.4 Емисии во канализација ...............................................................................................28
6.5 Емисии на топлина .......................................................................................................32
6.6 Емисии на бучава и вибрации .....................................................................................33
7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води ...............................................33
8.Програма за подобрување ............................................................................................33
9. Договор за промени во пишана форма ......................................................................35
Додаток 1 .........................................................................................................................36
Додаток 2 .........................................................................................................................38

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

2

Итегрирана Дозвола:
Закон за животната средина
ДООЕЛ “ЕЛ ТРАНС“ - Гостивар

Voved
Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata
Следната дозвола е издадена согласно Закон 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, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 ) за работа на инсталација што
извершува една или повеќе активиности наведени во Уредбата на Владата за
„Определување на исталаци за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски
распоред за поднесување оперативни планови“, до одобреното ниво во Дозволата.

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola
Б интегрирана еколошка дозвола na ДООЕЛ ,, ЕЛ ТРАНС,, ГОСТИВАР - Инсталација за
стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50м 3.
Бетонската база ЕЛ ТРАНС се наоѓа во атарот на селото Чајле, надвор од
урбанизирано подрачје близу Гостивар, источно на околу 300м од с.Чајлр во непосредна
близина на 100м од Каменоломот АД Силика Рудник –Чајле.
Како суровина за производство на бетон е сепарираниот агрегат на доломит на
лежиштето „Шкоза“ кој се доставува од соседната инсталација Каменоломот АД ,,Силика
Рудник Чајле“ с.Чајле,Гостивар за што двете правни лица имаат склучено Договор за
деловна соработка на 25.10.2005 г.
0 – 63 мм, 0 – 4 мм, 4 - 8 мм, 8– 16 мм, 16 – 32 мм.
Материјалот се транспотира со камиони до приемниот бункер и во понатамошна
обработка се применуваат транспотни ленти, транспортери а складирањето на готовите
фракции е на плац за суровини.Работата се одвива во една смена (6 работни дена неделно
) 10 месеци во годината со вкупно 20 вработени лица.
Објектот се состои од две бетонски бази за производство на свеж бетон,плац за
складирање на суровините, објекти за складирање на помошни материјали, паркинг за
механизација и простории за вработените.
Во состав на инсталацијата се наоѓа механичарска работилница како и магацински
простор за резервни делови за одржување на опремата.
На локацијата постојат две јами за талог од перење на свеж бетон.Јамата е ископана во
земја со длабочина од 4м и без претходно бетонирање но со обзир на течењето на мало
количество на вода со цемент во јамата , истата јама е практично изведена со бетонски
ѕидови, а вишокот вода се инфилтрира во подземните слоеви на почвата, минува низ
крупно и ситнозрнест земјен материјал кој се протега во длабочина од 3 до 7 м, се до
водонепропусниот глинест слој кој се протега во длабочина од 7 и повеќе метри.
Дворното место се користи за складирање на суровини и полупроизводи на отворено, на
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места определени за таа намена.
Дозирањето на компонентите за производство на бетон, како што се песок, цемент и вода
се врши според зададена рецептура на овластени институции според меѓународните
стандарди и прописи.Дозираната смеса добро се измешува во бетономешалката, а потоа
се пресипува во миксер транспортно возило, кој директно го носи бетонот на објект (кој
се гради).
Локацијата се напојува со електрична енергија од дизел агрегат од 160 kWA.
Технолошка и санитарна вода на локацијата се користи пумпна станица за вода од 1000
л/с која се напојува од река Вардар.Правното лице поседува Дозвола за користење на
технолошка вода издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање
со бр.11-3090/4 од 17.07.2013 и Дозвола за испуштање на отпадната вода во река Вардар
издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.УП1-11901/2019.
Самата локација има атмосферска канализација која преку преливна шахта се влева во
дренажен канал за атлосферска вода.
Целиот простор е прописно ограден со ограда од 1,8 м со челични столбови и
поцинкувана мрежа , а просторот е поделен на неколку целини:
-Портирница на влезот на локацијата со рампа со ширина од 10м,
- Канцеларии за директорот и технички персонал со санитарен јазол (две септички јами
ѕидани со камен со пречник 1,5 м и длабочина 1.8 м) и гардероби,
- Паркинг за леки коли десно од влезната рампа,
- Паркинг за миксери-товарни возила,
- Бетаномешалка со депоа за песок-машина за мешање бетон FAGRAM –Смедерево е со
аналогно дозирање со капацитет 10 м3/ч бетон и корпа од 0,25 м3,
-Хидрофорска постројка е составена од бетаномешалка и користи бунар-бушотина со
потопна пумпа,
Сите машини и постројки и сервисери за одржување во исправна состојба правното лице
ЕЛ ТРРАНС има склучено договор бр.08-19/122 со Институт техничко испитување и
безбедносен инженеринг ИТИ ДООЕЛ Скопје-Инспекциско тело,за другите сервиси кои
не се предмет на овој договор сервисот се врши со надворешни сервисери и за
користената услуга правното лице ЕЛ ТРАНС има фактури.
-Дизел агрегат за електрична струја со следните карактеристики 3х380V 50Hz 52,8/7, 18
A, 1500 vrt/min,
-Компресорска станица со два компресори од типот R 416 A со зафатнина од 140 литри и
притисок 16 bar,
-Зелен појас изведен со трева, ниски насади и неколку стеблести дрва,
-Таложници –јами за таложење на останат свеж бетон, јамата е ископана со длабочина од
4м и длабочина од 7 м ,
-Бензинска пумпа која се наоѓа во близина на механичарската работилница со сопствен
резервоар со дизел гориво од 5 тона
Во поглед на погоре изнесеното инсталацијата во апликацијата ги има приложено
потребните податоци за работа
Општина Гостивар
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Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација
Сопственик на дозволата
Нема

Број на дозволата

Дата на издавање

Заменети дозволи/Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација
Сопственик на дозволата
Нема

Референтен број

Дата на издавање

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. Za bilo
kakva komunikacija kontaktirajte so Gradona~alnikot na Op{tina
Гостивар na adresa
Булевар браќа Ѓиноски бр.61-Гостивар.

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.
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Promeni vo dozvolata
Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина. Органот
Надлежен за издавање на Б Интегрирана еколошка дозвола ( Општина Гостивар ) на
секои 7 години ќе ги проверува условите во дозволата , и доколку е потребно истите ќе ги
промени.
Операторот поднесува барање за обнова на дозволата до Надлежниот орган ( Општина
Гостивар ) најдоцна една година пред истекот на временскиот период од 7 години .
Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на
управување со отпад, тогаш е потребно да се положи стручен испит за управител со
отпад за лицето задолжено за таа активност.

Пренос на дозволата
Пред да биде извршен целосен пренос 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 до Надлежниот орган ( Општина Гостивар ), согласно член 118
од Законот за животна средина.

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti
Predmet
Barawe {Br.}

Datum
Dobieno

Komentar

Barawe
Бр.20-598/1
Барање Бр. 20-598/2
Дopolnu-vawe so
podatoci
Бр.20-5983
Дopolnu-vawe so
podatoci
Бр.20-598/4
Известување за посета на
инсталацијата
Бр.20-598/5
Записник од посета на
инсталацијата 20-598/6

23.04.2019

Podneseno barawe

10.07.2019
10.04.2018

Дopolnu-vawe so podatoci
Вrateno so dopolnuvawe na podatoci

08.10.2019

Вrateno so dopolnu-vawe
na podatoci

29.11.2019

Записник од посета на
инсталацијата

16.12.2020

Objava на барањето vo
dneven vesnik Нова
Македонија бр.20-598/7

31.01.2020

Нема забелешки од терен и
доставентата документација
Objava vo dneven vesnik

Извештај од објавување на
дозволата бр.20-598/8

26.05.2020

Нова Македонија

Без приговори од засегната
јавност

Objava vo dneven vesnik
Вечер бр.
Објава на дозволата во
дневен весник
Решение за годишен
надоместок бр.

Обава во дневен весник

Решение за издавање
интегрирана дозвола бр.

Одлучено позитивно

на

Интегрирана Б дозвола бр.

Б

Објава ви вечер и на веб
страница
Извод

Одлучено Позитивно

Дозвола
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Број на Дозвола бр.20-385/14

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во
согласност со чл 95 од Законот за животна средина (,,Службен весник,, Бр 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15,
192/15 и 39/16), го овластува

ДООЕЛ ,, ЕЛ ТРАНС,, с.Чајле ,Гостивар
Со регистрирано седиште на
ул ,, Боге Велјаноски ,,бр: 80
Поштенски број 1230
Град Гостивар
Република Северна Македонија
Број на регистрација на компанијата 5272858
Да раководи со Инсталацијата
Друштво за трговија, транспорт и услуги ЕЛ ТРАНС ДООЕЛ експот-импорт
Гостивар
3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за поголем
Во рамките на дозволата во неа
Потпис
Арбен Таравари
(Име на овластено лице)

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Услови

Instalacija za koja se izdava dozvolata

1.
1.1.1

Operatorot

e

ovlasten

da

izveduva

aktivnosti

i/ili

povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1
Tabela 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
3.3 Инсталации за
ископ,
дробење,мелење,
сеење, загревање на
минерални суровини
доколку не се опфатени
со Прилог 1 од ова
Уредба

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

Opis na
navedenata
aktivnost

Granici na
navedenata aktivnost

Стационарни бетонски
бази со вкупен
капацитет на силосите
за бетон поголем од 50
м3

Проектиран капацитет од
22.000 тони годишно
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1.1.2 Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1 }e se odvivaaт само
во границите на lokacijata na instalacijata, prika`ana vo planot
Tabela 1.2)

Tabela 1.2
Dokument
Имотен
бр.101819

Mesto vo dokumentacijata
лист

- Дополнување на барањето за добивање Б-ИСКЗ
бр.20-598/4 од 08.10.2019

1.1.1 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во Барањето,без
претходно писмено одобрение од Надлежниот орган.
1.1.2 Инсталацијата за која се издава дозволата ќе ги исполни сите услови
наведени во дозволата согласно пропишаните рокови од страна на
надлежниот орган.Сите мерки,планови и програми кои треба да се извшат
според условите во дозволата стануваат составен дел од оваа дозвола.
1.1.3 Ова дозвола е само за потребите на Интегрираното спречување и контрола
на загадувањето според Закон за животна средина (,,Службен весник на
РМ,, Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и ништо во оваа
дозвола не го ослободува операторот од обврските за исполнување на
услови и барањата од други закони и подзаконски акти.
1.1.4 Надлежниот орган е должен,редовно, секои седум години да ги провери
услови утврдени со дозволата и доколку е потребно истите да ги промени.
1.1.5 Операторот поднесува барање за обновување на Б-интегрираната еколошка
дозвола до надлежниот орган најдоцна една година пред истекот на
временскиот период даден во точка 1.6.

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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2.Rabota na instalacijata
2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.1.2 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата
ќе биде управувана и контролирана онака како е опишано во барањето за
добивање на дозвола, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во
писмена форма.
2.1.3 3а целата инсталацијата, опремата и техничките средства користени во
управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата ќе бидат одржувани
во добра оперативна состојба.
2.1.4 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е
соодветно, обучен.
2.1.5 Операторот има назначено лице одговорно за прашањата од животната
средина кое е соодветно обучено, а ќе врши обука на останатиот
персонал.
2.1.6 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при промена на
лицето одговорно за прашањата за животна средина ако тоа евентуално
се случи.
2.1.7 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет ќе ги
одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за намалување на
влијанието врз животната средина.
2.1.8 Копијата од ова Дозвола, како и оние делови од барањето кои вклучени
во дозволата ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја
извршува работата која е поврзана со условите во Дозволата.
2.1.9 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување
на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука за сите
вработени, чија работа може да има значителновлијание врз животната
средина.Операторот е должен да чува записи од обуките.
2.1.10 Операторот ќе воспостави програма за комуникација со јавноста за да
се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со
состојбата со животната средина од Операторот во секое време.
2.1.11 Операторот е должен за спроведување на програмата за подобрување,
мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка
на еколошките перформанси на инсталавијата, спроведување на мерки
за подобрување на процесот, да развие процедура за комуникација со
Надлежниот орган.
2.1.12 Операторот ќе подготви распоред на целите и задачите за животна
средина.Распоредот, како минимум ќе обезбеди преглед на сите
операции и процеси, вклучајќи и проценка на практичните опции за
ефикасност на енергијата и другите ресурси, употреба на почиста
технологија, почисто производство и превенција, потоа спречување,
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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редукција и минимизирање на отпадот, како и вклучување на цели за
намалување на отпадот.Распоредот ќе вклучува временски рамки за
достигнувањето на поставените цели и ќе се однесува на период од
минимум 5 (пет) години.Распоредот ќе се разгледува годишно на секои
12 месеци и сите измени треба да се пријават кај Надлежниот орган за
ниво одобрение, како дел од годишниот извештај за животна средина
(ГИЖС).
2.1.13 Операторот ќе му достави на Надлежниот орган програма за
унапредување со животната средина (ПУЖС) за одобрување, во
којашто ќе биде вклучена и временска рамка за остварување на целите
и задачите за животната средина.По одобрување на програмата,
Операторот треба истата да ја постави и да ја одржува.Таа ќе содржи:
- Распределба на одговорностите за задачите;
- Средства со кои тие може да се остварат ;
- Време во кое тие може да се достигат.
ПУЖС ќе разгледува еднаш годишно на секои 12 месеци и соодветните
дополненија ќе се разгледуваат до Надлежниот орган за одобрение, како дел од
годишниот извештај за животна средина (ГИЖС).Како дел од ГИЖС, операторот
ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган Извештај за програмата,
вклучувајќи ги успесите во постигнувањето на договорните цели.Таквите
извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7
(седум)години и ќе се достапни за овластениот општински спектор за животна од
Надлежниот орган.
2.1.14 Операторот ќе воспостави и одржување на целата инсталација и
соодветната придружна опрема, која ќе има ефект врз состојбата со
животната средина, врз основа на инструкциите на опремата.Соодветни
записи и дијагностички тестирање за опремата треба да се чуваат за да
послужат како подршка на програмата за одржување.Операторот јасно
ќе ја лоција одговорноста за планирање, управување и извршување на
сите аспекти од оваа програма на соодветниот персонал.
2.1.15 Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди дека
постои соодветна контрола на процесот во разни модули од
работењето.Програмата ќе ги идентификува клучните индикативни
параметри за контрола на функционирање 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 идентификува соодведни коректива
активност.
2.1.16 За снабдување со технолошка за потребите на инсталацијата водата се
користи од река Вардар и за истата има добиено Дозвола за користење
на текнолошка вода со бр.11-3090/4 од 17.07.2019 издадена од
Министерство за животна средина и просторно планирање (истата се
Општина Гостивар
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користи и за санитарни потреби) и Дозвола за испуштање на отпадна
вода во река Вардар со бр.УП1-11/5-901 од 17.06.2019 издадена од
Министрство за животна средина и просторно планирање.Вода за
пиење се користи флаширана.
2.1.17 Снабдувањето со гориво на целокупната механизација и генераторот ќе
се врши со цистерна од овластена компанија.Преточувањето ќе се
изведува на посебен простор со превземање на сите мерки за безбедно
преточување.Доколку во некој случај дојде до излевање, примарни
интервентни мерки се поставување на пилевина како апсорбент која
понатака се става во метални буриња и се одведува од овластена
компанијa.

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

13

Итегрирана Дозвола:
Закон за животната средина
ДООЕЛ “ЕЛ ТРАНС“ - Гостивар

Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
Opis
Dokument
Речен песок
Цемент

Калцит

Доломит

Портланд цемент

Адитив за бетон
(хидрофоб)
Вода

Масло за
подмачкување
(товатна маст)
каиши

Црева за
хидраулика
Метални резервни
делови
Хидрол

Глицерин

Антифриз

Трансмисионо
масло
Дизел гориво

Elektri~na
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б
Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1
Барање за добивање на Б

Data koga e
primeno
23.04.2019 godina
23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina

23.04.2019 godina
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Интегрирана Дозвола Прилог IV
бр.20-598/1

energija

2.2.2 Операторот ќе ги чува суровините во посебни складишта или покриени и
затворени простории за чување, со соодветен температурен режим и влажност.
2.2.3 Операторот ќе ги одели суровините кои во меѓусебен контакт или во контакт со
вода може да развијат реакција или да се растворат.Операторот ќе обезбеди безбедно
чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.
2.2.4 Пакувањето со суровините ќе се извршува според упастствата и препораките од
производителот и упатството за безбедно пакување со материалите.
2.2.5 Транспортниот систем треба да биде контролиран и инспектиран регуларно , со што
не би имало растурање/ дисперзија на материјалот.Операторот треба да ги
евидентира сите недоследости и записите од истите да ги чува.
2.2.6 Во опфатот на локацијата не се складираат опасни субстанции или истите времено
се наоѓаат во минимални – ограничени количества кои требада обезбедат тековна и
безбедна работа на постројката:Доколку механизацијата располага со дополнителна
опрема за која е потребна поголема количина на гориво,истото ќе биде складирано во
резервоарите на опремата или во садови за складирање на гориво. Истото се однесува
и за маслата за потребите на постројките и опремата.
2.2.7 За користење на површински води , како и испуштање на отпадни води во
реципиент , правното лице ЕЛ ТРАНС поседува Дозвола за користење на вода бр.113090/4 од 17.07.2013 и Дозвола за испуштање на вода во р.Вардар бр.УП1-11/5-901 од
17.06.2019 издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање.
2.3 Rakuvawe i skladirawe na otpadot
2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе пакува и ќе го складира отпадот
онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1 , или на друг
начин договорен со Надлежниот орган на писмено,се издава оваа дозвола и ќе ги
почитува и спроведува обврските кои произлегуваат од овој стандард.
Табела : 2.3.1 : Пакување и складирање на отпадот
Опис

Документ

Дата кога е примено

Отпад од технолошкиот Проглавје V,Барање
процес
добивање Б-ИСКЗ

за

23.04.2019

Отпад од одржување на Проглавје V,Барање
опремата и постројките
добивање Б-ИСКЗ

за

23.04.2019

Постапување со отпад, Проглавје V,Барање
ракување и складирање добивање Б-ИСКЗ
на цврст отпад

за

23.04.2019

Собирање
транспортирање

за

23.04.2019

Општина Гостивар
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отпадот

2.3.2 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 од Надлежен орган на писмено.
2.3.3 Отпадот ќе се складира на посебно определени места, соодветно заштитени од
прелевање и истекнување на течностите .Отпадот да биде јасно означен и соодветно
одделен.
2.3.4 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во
технолошкиот процес има мал а колочина на цврст отпад.Целокупниот цврст материјал
се преработува во различни гранулации кои преставуваат готов производ.Од перење на
опремата , возниот парк и плато на бетонската база од остатоци од бетон,Целокупниот
талог се собира во јама со капацитет 150 м3,а се празни на 3 месеци.Отпадот од талог се
изнесува и одложува на експлоатираниот дел на ископот во близина на локацијата.
Во рамките на работните процес дури , операторот ќе вклучи чистење на локацијата и
елиминизација на изворот на отпадот.
2.3.5 Операторот е должен со отпадот да постапува на следниот начин : да го селектира,
да го класифицира, да го предаде на право или физичко лице, овластено за собирање,
транспорт, преработка, отстранување и / или известување на истиот.
2.3.7 За предавањето на било кој вид на отпад на овластени откупувачи операторот е
должен да поседува соодветен документ (склучен договор,документ за плаќање или друг
документ со кој се докажува предавањето на отпадот).За отпадно железо има фактура
бр.44/19 каде ЈУВЕ ТРАНС ДООЕЛ го откупува отпадното железо.

Општина Гостивар
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1230 Гостивар
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Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija
Opis na
Mesto na
Na~in na
Uslovi na
otpadot
skladirawe
skladirawe skladirawe
na samata
lokacija
Цврст отпад од
Мал дел се
Талог од
Отпадот од талог се
технолошкиот
складира
перење на
изнесува и одложува во
процес
,целокупниот
опремата,возн близина на
цврст материјал
иот парк и
експлоатираниот дел
се разработува во плато од
ископот на АД Силика
различни
бетонска база
рудник Чајле.
гранулации кои
од остатоци од
преставуваат
бетон
готов производ а
Комунален отпад
Во круг на
Посебен
Договор бр.03-393/1 и
(измешан комунален инсталацијата
контењер
0302-29 од 25.06.2013 со ЈП
отпад)
„Комуналец“ за
депонирање на комунален
отпад на „Русино“
Метален отпад
На посебно
Посебен
Договор за превземање од

Општина Гостивар
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определено
место

контењер

Користење на струја
Користање на вода

овластена фирма ЈУВЕ
ТРАНС ДООЕЛ фактура
бр.44/19
ЕВН Македонија
Дозвола за користење на
технолошка вода бр.113090/4 од 17.07.2013 и
Дозвола за испуштање на
отпадна вода бр.УП1-11901/2019 издадени од
Министерство за животна
средина и просторно
планирање.

2.4 Prerabotka i odlagawe na otpad
Табела: 2.4.1 Искористување и отстранување на отпадот
Опис

Документ

Дата кога е примено

Во инсталацијата нема да се вршат операции на преработка на отпадот

2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.4.5

2.5.

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги преработува и одлага отпадот како
што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин
договорено написмено со Надлежниот орган.
Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво интерен отпад.
Отпадот во границите на локацијата ќе биде времено складирање најмногу до 6
месеци од денот на неговото складирање.
За собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад операторот
поседува Договор бр.03-393/1 и 0302-29 од 25.06.2013 год. склучен со овластено
претпријатие ЈП,,Комуналец,, Гостивар и Металниот отпад се презема од приватни
правни субјекти Јуве Транс фактура бр.44/19.
За зафаќање на отпадните и фекалните води од инфраструктурите објекти е изградena
септичка
јама,
димензионирана
согласно
важечките
прописи
и
стандарди,исталожените и пливачките материи ќе се одвезуваат по потреба од страна
на овластена компанија.

Spre~uvawe i kontrola na havarii

2.5.1

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

Табела: 2.5.1 Спречување и контрола на несакана дејствија
Опис
Документ
Дата кога е примено
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Додаток ХIII

-

Барањето за Б-ИСКЗ

23.04.2019 godina

2.5.2 Во случај на несреќа 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,
Го процени загадувањето на животната средина, предизвикано од инцидентот.
Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите и ефектите кои
следуваат,
Го забележи датумот и местото на несреќата,
Го извести Надлежниот орган и другите релевантни институции.
2.5.3 Во инсталацијата нема да се вршат поправки и сервисирање на возила и машини,
нема да се создава отпад од минерално нехлорирано масло за подмачкување на
сопствените возила и оотпадни олови акумулатори, туку сервисирањето на возилата
се врши во сервис.На локалитетот може да се вршат самопривремени и мали
интервенции, поради што операторот има склучен Договор со овластени компании за
собирање на тие видови отпад.Доколку би се создало отпадно масло, истото ќе се
чува во метални буриња во посебен магацин се до негово предавање на овластена
компанија.
2.5.4 За собирање на комунален отпад (измешан комунален отпад) операторот поседува
Договор склучен со овластена компанија ЈП,,Комуналец“ Гостивар
2.5.5 Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на опасниот отпад.
2.5.6 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад, како и мешање
со друг вид неопасен отпад.
2.5.7 За предавањето на било кој вид на отпад на овластени откупувачи Операторот е
должен да поседува соодветен документ (склучен договор, документ за плаќање или
друг документ со кој се докажува предавањето откупувањето на отпадот).
2.5.8 Се забранува одлагање на било каков отпад на несоодветни места и во несоодветни
садови , во и надвор од кругот на Инсталацијата.
2.5.9 Операторот, согласно Правилник за формата и содржината на дневникот за
евиденција за постапувањее со отпад, формата и содржината на формуларите за
идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржинатсо отпад (,,Службен
Весник на Р.М ,,бр.7/06, 68/14)е должен да пополнува Идентификационен формулар
за отпад.
2.5.10 Во случај на хаварија на некоја од машините во технолошкиот процес, местото треба
да биде обезбедено , лоцизирано и заштитено од истекнување на горива и масла во
најкраток можен рок.

2.6 Мониторинг
2.6.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva,
monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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vo

dokumentite

navedeni

vo Tabela

2.6.1,

ili

na drug

na~in

pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.
Табела : 2.6.1 Мониторинг
Опис

Документ

Мониторинг
на
суспендирани честици
на
респирабилна
прашина

Дополнение на барање за добивање Б-ИСКЗ
Прилог XI
Лабораториски извештај Бр.14-059/2019
27.08.2019
Изработувач: ,,Централна лабараторија за животна
средина- Скопје

Мерење на бучава
Четри мерени места:

Барање за добивање Б-ИСКЗ
Прилог XI
Лабораториски извештај Бр. 14-058/2019
27.08.2019
Изработувач: ,,Централна лабараторија за животна
средина- Скопје

Дата кога
примено
10.09.2019

е

10.09.2019

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

а) безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земење
примероци/ моноторингот да биде изведено во релација со точките на емиси
наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додаток ; и
б) безбеден пристап до други точки на земање примероци / мониторинг, кога тоа ќе
го побара Надлежнкиот орган.
2.6.3. Земање примероци и анализите ќе се изведи според ИСО стандардите.

2.7 Престанок со работа
2.7.1 Операторот согласно условите во дозволата,ќе обезбедиуслови за престанок на
инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела2.11.1 или на друг
начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota
Опис
Dokument

Data koga e primeno

Ремедијација

23.04.2019 godina

Додаток ХIV

Барање за добивање Б-ИСКЗ
2.7 Инсталации со повеќе оператори

2.7.1 Со инсталацијата за која се издава управување само еден оператор или,
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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2.7.2 Ова дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на
мапа во деловот 1.1.2 од ова дозвола

3

Документација

3.7.1 Документацијата ќе содржи податоци за :
а) Секоја неисправност , дефект или престанок на работата на постројката,
опрема или техниките ( вклуќувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за
поправка) што може да има, имало влиание на перформанците за животната
средина што се однесува на инсталацијата за која се издава дозволата.Овие
записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел:
б) Целиот спроведен мониторинг и земање примероци и сите примероци и
сите проценки и оценки направени на оцнова на тие податоци.
3.7.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекциски од страна на
Надлежниот орган во било кое пристојно време.
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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3.7.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на
Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
3.7.4 Специфицираните и другите документи треба:
а) да бидат читливи
б) да бидат направени што е можно побрзо:
ц) да ги вклучат сите дополнување и сите оригинални документи кои
можат да се приложат
3.7.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува
најмалку пет години вклуќувајчи го и престанокот со работа на инсталацијата.
3.7.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава
дозволата, операторот ќе има документација ( и ќе ја чува најмалку пет години
вклучујаќи го и престанокот со работа на инсталацијата ) за:
a)
b)
c)
d)

Состав на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
Најдобра проценка на количината создаден отпад
Трасата на транспорт на отпдот за одлагање и
Најдобра проценка на количина отпад испратен на преработка.

3.7.7 Операторот на инсталацијата за која што се издава дозволтата ќе направи
записник, доколку постојат жалби или тврдење за нејзино влијание врз животната
средина. Во записникот треба са стои датум и време на жалбата, како и кратко
резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата.
Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цела.

4.Редовни извештаи
4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара ова дозвола,операторот ќе ги
испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
4.1.2 Операторит ќе даде извештаи за параметри од Табела Д2 ВО Додатокт 2:
a) Во однос на наведени емисиони точки;
b) За периодите за кои се однесува извештаи наведени во Табела
Д2 од Додаток 2 и за обликот и содержина на формуларите,
операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на
преговорите;
c) Давање на податоци за вакви резултати и процени како што
може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие
Табели ; и
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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d) Испраќање на извештаи од Надлежниот орган во рок од :
-14 дена после извршеното мерење на концентрацијата на суспендираните честички со
големина од десет микрометри (ПМ10) во мај 2020 година, односно до 14 Јуни секоја
година.
- 14 дена после извршеното мерење на бучавата во мај 2020 година, односно до 14 Јуни
на секоја година.

5 ИЗВЕСТУВАЊЕ
5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:
а) Кога ќе забележи емиси на некоја супстанца која го надминува лимитото
или критериумот на ова дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
б) Кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да
придизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да
не може да придизвика загадување;
ц) Кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на
работата на постројка или техниките, што предизвикало или има
потенцијал да предизвика; и
д) било каков несакан дејство што предизвикало или има потенцијал да
предизвика загадување; и
Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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5.1.2 Операторот ќе даде писмено инзвестување што е можно побрзо, за секое од
следниве;
а) Пермаментен престанок на работата на било кој дел или на целата
инсталацијата, за која се издава дозволата ;
б) Престанок на работата на билокој дел или на целата инсталација, за која
се издава дозволата;
ц) Повторно стартување на работата на некој дел или целата инстлација за
која што се издава дозволата, по престанок по известување според 5.1.3 б).
5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното
појавување, за следниве работи:
а) било каква промена на трговско име на Операторот, регистарски име или
на адреса на регистрирана канцеларија;
б) промена на податоцитеза холдинг на компанијата на операторорт
(вклуќувајчи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува
дел од неа);
ц) за активиности кога операторот оди во стечај склучува доброволен
договор или оштетен.

6. Емисии
6.1 Емисии во воздух

6.1.1

Емисиите во воздух од точката (ите) на емисија наведени во Табела
6.1.1, ќе потекнат само од извори(и) наведен(и) во таа табела.(Според
мапата на диспозицијата на стопанскиот двор на ЕЛ ТРАНС -Гостивар)

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot
Oznaka na
Izvor
Lokacija na to~kata na
to~ka na
emisija
emisija/opis

6.1.2 Граници на емисиите во воздух за параметрото(рите) и точката(ите) на
емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во
соодветниот временски период.
6.1.3 Временсите период од 6.1.2 соодветнтвуват оние од прифатена
програма за подобрување во поглавјето 8 од ова дозвола.
6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела
6.1.2, на точка на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа
Tабела.
6.1.5 Фугитивните емисии во воздух ќе се следат.
6.1.6 Операторот нема да ги надминува граничните вредности за нивоа и
видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на
алармирање,рокови за постигнување на граничните вредности, маргини
на толеранција за гранична вредност, цели вредности и долгорочни
цели (,,Службен весник на Р.М,, бр.50/05).
6.1.7 Согласно член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух (,,Службен
весник на Р.М,, бр.100/12, 163/13, 10/15, 146/15), правните и физичките
лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои
се извор на емисии на загадувачки субстанции во амбиентниот воздух,
а кои не се опфатени со државната и /или локалните мрежи за
мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на
емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да
постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на
ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот
воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.
6.1.8 Граничната вредност за нивоа на концентрации на суспендирани
честички со големина од десет микрометри ( ПМ10) во амбиентен
воздух согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на
загадувачки супстанцииво амбиентиот воздух и прагови на
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и
долгорочни цели (,,Службен весник на Р.М,,бр.50/05) изнесува цg/м3 и
не треба да се надминува.
6.1.9 Се задолжува операторот еднаш годишно да врши мерење на
суспендираните честички со големина од десет микрометри (ПМ10) и
тоа во текот на летните месеци кога се работи со полн капацитет и
Извештајот од извршеното мерење да го достави до Надлежниот орган.
Табела; 6.1.2 Граница на емисиите во воздух
Параметри

Ознака на точка на емиси
B1
До(Датум)
Од (датум)

B2
До (Датум)

Од (Датум)

Вредност

Вредност

Вредност

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
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6.1.1
6.1.2

Емиси од инсталацијата не требада содржи нападен мирис
Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да
содржат капки од перзистентна магла и перзистен чад.
6.1.3 Емисиите не треба да содржат видлив чад.
Ако,поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од
повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути
во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат
да
минимизира емисијата.

6.2 Емисии во почва
6.2.1 Нема да има емисии во почвата
6.2.2 Операторот ќе извести за секоја напредвидена емисија во почва.
6.2.3
6.2.4

Операторот е должен уредниот двор да го одржува чист, нема да се дозволи
растурање на интерен отпад од рушење , поправки и слични актовности.
Во рамките на инсталацијата операторот нема да врши сервисирање на
возила и машини.
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6.3 Емиси во вода (различни од емисиите во канализација)
6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе
потекнува само од извор(ите) наведени во таа Табела.
Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda
Oznaka na
Izvor
Koli~estvo
to~ka na
emisija.
Нема

Општина Гостивар
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6.3.2 Граница за емисиите во вода за параметрот(три) и точката(ите) на
емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во
советниот временски период.
6.3.3 Временски период од 6.3.2 содветуват на оние од прифатена програма
за подобрување од поглавјето 8 од ова дозвола.
6.3.4 Операторот ќе изврши мониторинг на параметри наведени во Дозволата
за испуштање на отпадната вода издадена од Министерство за животна
средина и просторно планирање со бр.УП1-11/5-901

Табела: 6.3.2 Граници на емисија во вода
Параметар

Точка на емисија

Точка на емисија

Од (датум)

Од (датум)

Од (датум)

Од(датум)

Вредност

Вредност

Вредност

Вредност

Фреквенција
на
мониторинг

Нема

6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се
издава дозвола, на било која супстанција пропишана за вода за која
нема дадено граница во табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се
поголеми од оние кои веќе ги има во водата
6.3.6 Операторот ќе зама примероци и ќе врши мониторинг на местото на
испустот на КП 1780 КО Чајле со (х 7495294,y 4628417) фреквенција
определени со Дозволата за испуштање на отпадна вода издадена од
Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.УП111/5-901.

6.4 Емисии во канализација
6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во
Tабела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа табела.
Табела: 6.4.1 Точки на емисија во канализација
Ознака
на Извор
Канализација
точката
на
емисија
Самата локацијата на инсталацијата нема канализационен систем
Општина Гостивар
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6.4.2

6.4.3

Границите на емисии во канализација за параметарот(рите) и точките на
емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот
временски период.
Временките периоди од 6.4.2 соодвестуваат на оние од прифатена програма
за подобрување од поглавјето 8 од ова дозвола.

Табела : 6.4.2 Граница на емисии во канализација
Параметар

Точки на емисија

Точка на емисија

Фреквенција
на
мониторинг

До (датум)

Од (датум)

До (датум)

Од (датум)

Вреднос Т

Вреднос Т

Вреднос Т

Вреднос Т

6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.4.3a и 6.4.3б,
на точките на емисија и не поретко од наведеното во таа Табела.
6.4.5 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета
на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

Табела: 6.4.3 Барање за мониторинг за канализациј( се до и вклучујвајќи и.)
Параметар

Точка на емисија

Точка на емисија

Не е апликативно

Табела: 6.4.3б Мониторинг на канализација(од.)
Параметар

Точки
емисија

на

Точка на емисија

Не е апликативно

Општина Гостивар
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6.4.6.

6.4.7.

Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталација препишана
за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации
кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во вода.
Отпадната фекална вода од водата која ќе се создаде заради санитарни
потреби на вработените ќе се собира во септичката јама. Септичката јама се
празни по потреба од страна на ЈП ,, Комуналец,, -Гостивар, со кој операторот
ќе склучи Договор и истиот ќе го достави до Надлежниот орган во општина
Гостивар.

6.5 Емисии на топлина
6.5.1 Не постојат извори на топлина кои влијаат на животната средина според Барањето
за добивање на Б Интегрирана Дозвола бр.20-598/1 од 23.04.2019 г.

6.6 Емисии на бучава и вибрации
6.6.1 Операторот во границите на инсталацијата нема да создава бучава, вибрации, и
нејонизирачко зрачење чие влијанија би се одразило штетно на околината.
6.6.2 Граничните вредности на емисиите на Бучава се пропишани согласно член 3 од
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина
(,,Службен весник на Р.М,, бр.147/08) и тоа Лд =70 дБ, Лв=70 дБ и Лн = 60 дБ.
6.6.3 Во период од една години операторот ќе врши мерење од бучавата во текот на
летните месеци кога работи со полн капацитет и Извештајот од истото ќе го достави
до Надлежниот орган.
7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води
7.7.1

Нема .

8. Програма за подобрување

8.1.1

Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1,

заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до
Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка во рок од 14 дена од
завршувањето на секоја мерка.
Општина Гостивар
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Табела : 9.1.1 Програма за подобрување
Ознака
Мерка

Датум
на
завршување

8.1

Инсталирање на распрскувачи за вода на критичните
2020
точки поради превенција од прашина од отворен простор

8.2

Пошумување и зазеленување на површини на самата
локација поради превенција од респитабилна прашина

8.3

Воведување на мониторинг на емисии на респитабилна
2019
прашина,бучава и вибрации
Изградба на базен за зафаќање на отпадните води со
2022
таложник и инсталирање на систем за реупотреба на
исталожената вода во технолошкиот процес.

8.4

2021

или :
8.1.2 Операторот ќе го спроведува планот за подобрување кој е составен дел на барањето
онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.

9. Договор за промена во пишана форма
9.1.1

Кога својството “или како што е друго договорено
написмено“ се користи во услов од дозволата,
операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

a) Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за
детали на предложена промена, означувајќи го релвантниот(те) дел(ови)
од ова дозвола и
Општина Гостивар
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b) Ваков известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на
предложена промена(вклучувајќи создавање отпад) како ризик за
животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозвола.

9.1.2

Општина Гостивар
Булевар браќа Ѓиноски бр.61
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Секоја промена предложена според услови 9.1.1 и
договорена писмено со Надлежниот,може да се
имплементира само от како еператорот му даадена
Надлежниот орган претходно писмено иџвестување за
датата на имплементација на промената.Почнувајќи од
тој датум,операторот ќе ја управува инсталацијата
согласно таа промена и за секоја релевантен документ
што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се
дополнување.
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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
Dел А
- Име на операторот
- Број на дозвола
- Локација на инсталацијата
- Датум на доставување на податоци
- Време, датум и локација на емисијата
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да
вклучува
- Најдобра проценка на количината
времето кога се случила емисијата

или

интензитетот

на

емисија

и

- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б
- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување
на истиот проблем
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или
спречување на загадувањето или птетата на животната средина што може
да се случи како резултат на емисијата.
Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24
месеци.
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Име
Пошта......
Потпис
Датум
- Изјава дека
операторто.

потпишаниот

Општина Гостивар
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е

овластен

да

потпишува

во

име
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Dodatok 2
Извештаи од податоците од мониторингот
Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа
дозвола се наведени подолу.
ТабелаД2: Извештао за податоците од мониторингот
Параметри

Точка на емисија

Мерење
на
респирабилна
прашина, ПМ10
Мерење на бучава
ММ1, ММ2
ММ3, ММ4

Општина Гостивар
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Период за
извештаи

давање Почеток на период

Во рок од 14 ден после До Јуни 2020
извршеното мерење
година , секоја
година
Во рок од 14 дена До Јуни 2020
после
извршеното година
,
секоја
мерење
година
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