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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. 
 

 
 
Краток опис на инсталацијата регулирана во оваа дозвола  

           КАМ АД Гостивар е лоциран во рурална област, во место викано 
Градиште,атар на село Горна Бањица.За населеното место изработен е Општ акт 
за начинот на изградба на објекти кои немаат урбанистичка документација.Во 
графичкиот приказ на Општиот акт локацијата е предвидена за лесна индустрија 
и услужен деловен простор.До локацијата се доаѓа преку локалниот пат 
Гостивар-с.Сушица,Пристапот до локацијата е директно од локалниот пат. 
 
Во дворното место на објектот е предвиден простор за непречено движење на 
возилата како и нивно паркирање. 
Локацијата за вршење на производни активности е со површина 2 845 м2, 
коефициентот на искористување на земјиштето и процент на изграденост е во 
согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на 
просторот и проектирање на објекти. 
 
Функцијата на објектот е производство на огноотпорни маси и огноотпорни 
формувани опеки.За правилно функционирање на објектот целата површина е 
поделена на дел за производство и дел за складирање на готов производ.Делот 
за производство има планирана површина од 471 м2 и висина на објектот од 8 
м.Во производниот простор на кота од 6 м се наоѓа канцеларија за 
администрација гардероба со туш и санитарен чвор.Делот за складирање на 
готов материјал има планирана површина од 518 м2 и висина од 5м. 
 
Локацијата се напојува со електрична енергија од сопствена трафостаница 
(фактура бр.1099446627-7). 
 
Приклучок за користење на вода за потребите на вработените е обезбедена од 
постојниот водовод од град Гостивар и за потрошената вода (фактура 
бр.1912016381).Канализацијата на локацијата нема ,а собирање на отпадните 
води се врши во септичка јама.Главниот проект за водовод и канилација е 
изработен согласно со прописите за изведување на канализациона и водоводна 
мрежа. 
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Просторот е поделен на неколку целини 
- Производна хала, 
- Склад за суровини, 
- Склад на готови производи и полупроизводи 
- Помошни објекти. 

 
Проектираниот капацитет на преработка на минерални суровини е 6 т/ден со 
работа во една смена од 12 работници, 240 работни дена во текот на годината во 
текот на годината можни се отстапувања на оваа динамика во зависност од 
потребите на пазарот и цената на Берзата на готовите производи. . 
 
Технолошкиот процес на производството во АД КЕМ може да се подели на: 

- Производство на огноотпорни зрнести материјали ( малтер, бетон, маси), 
- Производство на огноотпорни формувани опеки.  

 
Производство на огноотпорни зрнести материјали (малтер,бетон,маси) се состои 
од подготовка на минерални суровини (дробење и мелење до потребна 
гранулација) и хомогенизација во соодветен однос , пакување и складирање. 
 
Транспортот на суровините го вршат добавувачите, а суровини се набавуваат 
пакувани во хартиени вреќи или big-bag пакување.Суровините се складираат во 
погон за подготовка на материјалот, на бетонирана покриена површина. 
 
Суровините се набавуваат со различна гранулација и најнапред потребно е да се 
доведат до барана гранулација со дробење во челусна дробилка и мелење во 
мелница со топки.Измелениот материјал во соодветен однос согласно 
рецептурата со хомогенизира во мешалка и се пакува во big-bag пакување. 
 
Готовиот производ се складира во магацин со готови производи или со возила се 
транспортира до нарачателот. 
 
Производи на КЕМ АД Гостивар 

- Огноотпорни маси, 
- Огноотпорни малтери 
- Огноотпорен бетон, 
- Огноотпорни (формувани ) опеки 

 
Сите производи после нивниот век на употреба може да се употребуваат 
повторно за производство на огноотпорен малтер за одзид на печки, да се 
издробат и сомелат со потребна гранулација. 
 
 
Опис на придружните објекти 
-централен магацин за резервни делови од монтажен тип,приземен за 

складирањето на резервни делови на целиот комплекс, 
- Гардеробен и санитарен блок за целиот комплекс приземен со потребен број 

единици гардероби и санитарии како заеднички простор за одмор, 
-Трафостаница со потребен капацитет 250  кW за напојување со електрична 

енергија на сите  
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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. 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. 

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација 

 

Сопственик на дозволата Број на дозволата Дата на издавање 

Нема   

Заменети дозволи/Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација 

 

Сопственик на дозволата Референтен број Дата на издавање 

Нема   
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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 . 

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. 

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.                                               
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  Pregled na barani i dostaveni dokumenti 

Predmet Datum Komentar 

Barawe {Br.} Dobieno   

Barawe  

Бр.20-385/1 

19.03.20

18 

Podneseno barawe  

Zaklu~ok 

Бр. 20-385/2 

02.04.2018 Дopolnu-vawe so podatoci    

Повторно Барање 

Бр.20-385/3 

10.04.2018 Povtornoто barawe, 
vrateno  so dopolnu-vawe 

na podatoci   

Zaklu~ok 

Бр.20-385/4 

24.04.2018  Известување за посета на 
инсталација    

Известување 

Бр.20-385/5 

26.04.2010 Записник од посета на 
инсталацијата 

Известување за дополнување на 
барање  бр.20-385/6 

20.09.2018 Известување за дополнение за 
барање 

Известување бр.20-385/7   10.10.2018 Барањето вратено со 
дополнување на податоците   

Objava на барањето vo 

dneven vesnik Вечер бр.20-

385/8   

10.10.2018 Objava vo dneven vesnik 

Вечер 

Извештај од објавување на 
дозволата бр.20-385/9 

20.12.2018 Без приговори од засегната 
јавност 

Objava vo dneven vesnik 

Вечер бр.20-385/10   
29.11.2018 Обава во дневен весник Вечер 

Објава на дозволата во 
дневен весник 

04.12.2018 Објава ви вечер и на веб 
страница 

Решение за годишен 
надоместок бр.20-385/12 

25.12.2018 Извод 

Решение за издавање на Б 
интегрирана дозвола бр.20 -385/13 

26.12.2018 Одлучено позитивно 

Интегрирана Б дозвола  
бр.20-385/14 

26.12.2018 Одлучено Позитивно 
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 Дозвола 
 

Broj na dozvola бр.20-148/ 

 

 

Надлежниот орган за животна средина Градоначалникот на Општина Гостивар  
во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за 
животна средина (Службен весник  на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 
99/18), го овластува  
 
АД,, КЕМ,, Гостивар     
 
Со регистрирано седиште на  

 ул:  ,, Никола Парапунов  ,, бр: 6-1-18 

 Поштенски број 1230 

град    Гостивар 
Република Северна Македонија 

 

Број на регистрација на компанијата    5642493 

 

Да раководи со инсталацијата  
Акционерско друштво за производство трговија и услуги КЕМ АД увоз-
извоз-Гостивар 
3.2 Инсталација за производство на керамички производи со печење, пред 
се ќерамиди, тули, огноотпорни тули, плочки каменина или порцелан, со 
производствен капацитет од 5 т/ден до 75 т/ден  
 
 
Адреса на ископ : м.в. ,,Градиште“ с.Долна Бањица 
Општина: Гостивар 
Поштенски број:1230 

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea. 

Potpis 

 
Арбен Таравари 

 

(Име на овластено лице) 
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 Услови 
 

 

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 

 

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 

 

Opis na 
navedenata 
aktivnost  

Granici na 
navedenata 
aktivnost  

3.6 Инсталации за производство 
на керамички производи со 
печење, пред се ќерамиди, тули, 
огноотпорни тули, плочки 
каменина или порцелан со 
производен капацитет од 5 т/ден 
до 75 т/ден  

Инсталација за 
производство на 
огноотпорни 
зрнести материјали 
(малтер,бетон,маси) 
и производство на 
огноотпорни 
формувани опеки 

Проектиран 
капацитет 6 т/ 
ден 
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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 

 

Mesto vo dokumentacijata 

Имотен лист бр. 

100362 од  06.03.2013 

година. 

КП 908/2 и КП 909/2 

КО Бањица 

 

          - Барањето за добивање Б-ИСКЗ бр.20-148/1 од 27.01.2020 

 

 
 
           

 

 
 

1.1.1 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во 

Барањето,без претходно писмено одобрение од Надлежниот орган. 
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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 По добивање на Б-Интегрираната еколошка дозвола ,операторот е 

должен редовно да врши плаќање на годишен надоместок за 

поседување на Б – интегрирана еколошка дозвола и за годишниот 

надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува 

дозволата и по добивањето на Налог за плаќање од надлежен 

орган. 

 

1.1.4 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. 

 

1.1.5 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, 

Операторот најитно ќе изврши испитување на почвата, подземните 

води и водите за проверка на евентуално загадување. 

 

1.1.6 Б-Интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 (седум) 

години, Надлежниот орган е должен,редовно секои седум години да 

ги провери услови утврдени со дозволата и доколку е потребно 

истите да ги промени. 

 

1.1.7 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. 
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2.Rabota na instalacijata   

2.1 Техники на управување и контрола  
2.1.1  Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во 
дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како е опишано во 
барањето за добивање на дозвола, или на друг начин договорен со 
Надлежниот орган во писмена форма. 
 

2.1.2 3а целата инсталацијата, опремата и техничките средства 
користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава 
дозволата ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба. 
 

2.1.3 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал 

кој е соодветно, обучен. 
 

2.1.4 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при 

промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина 

ако тоа евентуално се случи. 
 

2.1.5 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет ќе 

ги одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за 

намалување на влијанието врз животната средина. 
 

2.1.6 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. 
 

2.1.7 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 

значително влијание врз животната средина.Операторот е 

должен да чува записи од обуките. 
 

2.1.8 Операторот е должен за спроведување на програмата за 

подобрување, мониторинг на системите за намалување на 

емисиите, тековна проценка на еколошките перформанси на 

инсталацијата, спроведување на мерки за подобрување на 

процесот, да развие процедура за комуникација со Надлежниот 

орган. 
 

 

2.1.9 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, редукција и минимизирање на отпадот, како и 

вклучување на цели за намалување на отпадот.Распоредот ќе 
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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). 
 

2.1.10 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. 

 
2.1.11 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. 

2.1.12 За снабдување со технолошка и санитарна вода за потребите на 

работниците и инсталацијата водата се користи од градскиот 

водовод. 

 

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) 

2.2.1. Операторот согласно условите од дозволата ќе користи суровини 
(вклучувајќи и вода) онака како што е опишано со документите наведени во 
Табела 2.2.1 или на друг начин договорен со Надлежен орган во писмена 
форма. 
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 Tabela 2.2.1 : Суровини (вклучувајчи и вода)  

Opis Dokument Data koga e 

primeno 

Алумосиликати Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Магнезити Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Синтер доломитна 
маса 

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

148/1 

27.01.2020 godina 

Глина Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Огноотпорен  цемент Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Водено стакло(Sodium 
Silicate) 

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

148/1 

27.01.2020 godina 

Силициум Карбит Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Калиум силикат Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Фосфорна киселина Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Фосфорен оксид Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

вода Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Моторно масло  Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 
 

Челик за калапи Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола Прилог  IV бр.20-

148/1 

27.01.2020 godina 

Обоени метали 
(бронза) 

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

148/1 

27.01.2020 godina 

Хидраулично  масло 

 

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

148/1 

27.01.2020 godina 

Масло за термичка 
обработка 

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

148/1 

27.01.2020 godina 

Дизел гориво Барање за добивање на Б 
Интегрирана  Дозвола  Прилог  IV 
бр.20-148/1 

27.01.2020 godina 

 
2.2.2 Операторот ќе ги чува суровините во посебни складишта или покриени и     
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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, како што е пропишано со безбедноста листа (Material Safety 
Data Sheet) издадена од произведувачот. 

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 снабдување со на инсталацијата водата се користи од градскиот 

водовод (фактура бр1912016381). 

 

2.2.8Во погонот за преработка на минерална суровина и добивање на финален 

производ се користи електрична енергија од градската електрична мрежа преку 

сопствена трафостаница (фактура бр.1099446627-7) 

 

2.2.8 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. 

 

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 
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Моторно трансмисионо 

и хидрауличко масло  

Проглавје V,Барање за 

добивање Б-ИСКЗ 

27.01.2020 

Комунален отпад Проглавје V,Барање за 

добивање Б-ИСКЗ 

27.01.2020 

Филтери за масло Проглавје V,Барање за 

добивање Б-ИСКЗ 

27.01.2020 

Вреќи за пакување и 

амбалажа 

Проглавје V,Барање за 

добивање Б-ИСКЗ 

27.01.2020 

 

2.3.2 Операторот согласно условите од дозволата ,ќе ракува и ќе го складира 
отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табеле 2.3.1, или 
на друг начин догововорен со Надлежниот 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 рамките на работните процес дури , операторот ќе вклучи чистење на 
локацијата и елиминизација на изворот на отпадот. 

2.3.5 Операторот со отпадот ќе постапува соодветно и на начин со кој ќе нема да 
се дозволи : загадување на животна средина , водата, воздухот и почвата. 

2.3.6 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). 
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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 

Вреќи за пакување и 
амбалажа 

На посебно  
определено 

Рекултивација 
на 

Договор за преземање на 
обрски за постапување со 
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2.4 Prerabotka i odlagawe na otpad 

 

 Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 

Opis Dokument Data koga e primeno 
Vo 
instalacijata 
nema da ima 
prepabotka и 
odlagawe na 
otpad 

,Барање за добивање Б-
ИСКЗ 

27.01.2020 godina 
 

  
2.4.1 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. 

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво интерен отпад. 

2.4.3 Отпадот во границите на локацијата ќе биде времено складирање најмногу до 

6 месеци од денот на неговото складирање. 

2.4.4 Отпадот од процесот на производство (оштетен готов производ-напукнатини на 

огноотпорни материјали) повторно се дроби,меле и се преработува во 

огноотпотен материјал со послаб квалитет.  

2.4.5 За зафаќање на отпадните и фекалните води од инфраструктурите објекти  е 

изградeнa септичка јама, димензионирана согласно важечките прописи и 

стандарди,исталожените и пливачките материи ќе се одвезуваат по потреба од 

место во круг 
на 
инсталацијата 

површинскиот 
коп 

отпад од пакување  со Еуро-
Екопак –Скопје бр.0307-144 
од 03.02.2015 и АД КЕМ 0 
307/15-01 од 20.02.2015 

Комунален отпад  Во круг на 
инсталацијата 

Посебен 
контењер 

Договор со ЈП Комуналец за 
депонирање на комунален 
отпад  бр.03-425/1 од 
03.08.2010  и АД КЕМ 03-
07/12-10 од 03.08.2010 

Метален отпад На посебно 
определено 
место 

 Договор за превземање од 
овластена фирма  

Моторно трансмисионо и 
хидраулично масло 

  Моторните возила ќе се 
сервисираат : 

-Договор за севисирање на 
товарни моторни возила 
виљушкари Нико Универзал 
с.Долна Бањица-Гостивар 
бр.0307/10-21 од 13.03.2010 

-Договор за сервис на 
патнички моторни возила  со 
ЛОТО ЦЕМ Тетово бр.0307/11-
10 од 23.06.2010 

Користење на струја    Градска електрична мрежа 
(фактура бр.1099445627-7) 

Користање на вода   Градски водоводна мрежа (фактура 
бр.1912016381) 
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страна на овластена компанија ЕКО клуб-Битола Договор бр.251/10 од 

08.10.2010г. 

2.5.  Спречување и контрола на хаварии  

 

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 

Додаток ХIII Барањето за Б-ИСКЗ 27.01.1020 година 

 

 

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 отпадни олови акумулатори, туку 

сервисирањето на возилата се врши во сервис: 

- Договор за сервисирање на товарни моторни возила виљушкари бр.0307/10-21 

од 13.03.2010 со Нико Универзал с.Долна Бањица –Гостивар и Договор за сервис 

на патни мот.возила бр.0307/11-10 од 26.06.2010 со Лото цем-Тетово. 

2.5.4 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. 

2.5.5 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. 
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2.6 Мониторинг 
 

 
2.6.1 Операторот согласно условите во дозволата ќе изведува мониторинг, ќе 

го анализира и развива истиот како што е опишано во документите 
наведени во Табела 2.6.1или на друг начин писмено договорен со 
Надлежниот орган. 
 

 
Табела : 2.6.1 Мониторинг 

Опис Документ Дата кога е 

примено 

Мониторинг на 
концентрација на 
загадувачки 
супстанци во 
отпадни гасови од 
емитер (Оџак) 
и мерење на ПМ 10 

честички на мерно 
место (пред влезот 
на инсталацијата) 

Барање за добивање Б-ИСКЗ  
 Прилог XI 
Лабораториски извештај Бр.274/16 
Изработувач: ,,Енвиро ресурси,, ДОО Скопје 
бр.168-11/19     од  25.11.2019 
 

14.05.2020 (при 
увид доставен 

извештајот) 

Мерење на ПМ10 

честички на мерно 
место (пред влезот 
на инсталацијата) 
N 41045`984“ 
Е 020053`319“ 
 

Барање за добивање Б-ИСКЗ  
 Прилог XI 
Лабораториски извештај Бр.14-096/2019 
Изработувач:Министерство за животна 
средина и просторно планирање 
„Централна лабараторија за животна 
средина,, Скопје бр.14-096/2019     од  
25.11.2019 
 

14.05.2020 (при 
увид доставен 

извештајот) 

 

 

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. 
Земање примероци и анализите ќе се изведи според ИСО стандардите. 

 

 

2.7 Prestanok so rabota 
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2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за 

престанок на работата на инсталацијата како што е пишано во 

документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со 

Надлежниот орган на писмено 

 

 Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota 
Opis Dokument Data koga e primeno 
Remedijacija , 

prestanok so 

rabota 

povtorno 

zapo~nuvawe so 

rabota i gri`a 

po prestanok 

na 

aktivnostite . 
Додаток XIV Страна 
1 до 9 od 
Baraweto 

Барањето за Б-ИСКЗ 27.01.2020 godina 
 

 

 
2.7  Instalacii so pove}e operatori 

 

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управување само еден оператор или, 

2.8.1 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  
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3.8.1 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 основа на тие 
податоци. 

3.8.2 Документацијата од  3.1.2 ќе биде достапна за инспекциски од страна на 

Надлежниот орган во било кое пристојно време. 

3.8.3 Копија од  било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен 

на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада. 

3.8.4 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  

3.8.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува 

најмалку  пет години вклуќувајчи го и престанокот со работа на 

инсталацијата. 

3.8.6 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) Состав на отпадот, или онаму каде што е можно, опис; 

b) Најдобра проценка на количината создаден отпад 

c) Трасата на транспорт на отпдот за одлагање и  

d) Најдобра проценка на количина отпад испратен на преработка. 

3.8.7 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 бреме 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 
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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 содржина 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  

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 Јули 2020 година, односно до 14 Јули секоја година. 

- 14 дена после извршеното мерење на бучавата во Јули 2020 

година, односно до 14 Јули на секоја  година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ИЗВЕСТУВАЊЕ 
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5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување: 

а) Кога ќе забележи емиси на некоја супстанца која го надминува 

лимитот  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 

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 било кој дел или на целата 

инсталација, за која се издава дозволата; 

ц) Повторно стартување на работата на некој дел  или целата 

инсталација 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 податоците за 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. 
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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 стопанскиот двор на АД КЕМ -Гостивар). 
 

Табела 6.1.1 Емисиони точки во воздухот 

Ознака на точка на 
емисија/опис 

Мерно место Локација на точката 
на емисија 

ММ1 Главен влез на 
инсталацијата  

41076`57.83“N 
20088`90.62“Е 

 

 

6.1.1 Граници на емисиите во воздух за параметрите и точката(ите) на 
емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во 
соодветниот временски период. 
 

6.1.2 Операторот ќе врши редовен мониторинг на амбиенталниот 
воздух на начин преставен во документот:Барање за добивање 
на Б-Интегрирана еколошка дозвола бр.20-148/1 од 27.01.2020. 

 
6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 

табела 6.1.2, на точка на емисија и најмалку на фрекфенции 
наведени во таа Tабела. 

 
6.1.4 Фугитивните емисии во воздух ќе се следат. 

 
6.1.5 Емисите во воздухот ќе бидат во согласност со Правилникот за 

граничните вредности за дозволените нивоа на емисии в видови 
на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги 
емитираат стационарните извори на воздухот (Сл.весник на РМ 
бр.141/10). 
 

6.1.6 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. 
 

6.1.7 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. 

 
6.1.8 Емиси од инсталацијата не требада содржи нападен мирис 
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6.1.9 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена 

пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и 
перзистен чад. 

 
6.1.10 Емисиите не треба да содржат видлив чад. 

 

Табела 6.1.2 Граници на емисиите на воздух 

Мерно место Вид на 
емисија 

Измерени 
вредности на 
вкупна прашина 
(mg/m3) 

ГВЕ на вкупна 
прашина 
(mg/m3) 

Фрекфенција 
на 
мониторингот 

ММ1 Вкупна 
прашина 

37.11 50 Еднаш 
годишно 

  
 

6.1 Емисии во почва 
 

6.1.1 Нема да има емисии во почвата 
 

6.1.2  Операторот ќе извести за секоја напредвидена емисија во почва. 
 

6.1.3 Операторот е должен уредниот двор да го одржува чист, нема да 
се дозволи растурање на интерен отпад од рушење , поправки и 
слични актовности. 
 

6.1.4 Во рамките на инсталацијата операторот нема да врши 
сервисирање на возила и машини, за истите има склучено 
договори со овластени сервисери. 

 

 

6.3. Емисии 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 
to~ka na 
emisija. 

Izvor Koli~estvo 

Нема   

 

 

 

 

 

6.4 Емисии во канализација 
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6.4.1 Инсталацијата нема емисии во канализација.Отпадната вода со 
санитарни чворови се собира во септичка јама  која се празни 
редовно од страна на овластено претпријатие како што е 
наведено во Барањето за добивање на Б-Интегриорана 
еколошка дозвола бр.20-148/1 од 27.01.2020. 
 

6.4.2 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 
Трговско друштво за еколошки,комунални и други услуги ДООЕЛ 
ЕКО КЛУБ – Битола бр.251/10 од 08.10.2010 г.,  

 

 
 

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.20-148/1 од 27.01.2020 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 Емисите на бучавата од локацијата треба да бидат во согласност со 
стандардите со националното законодавство-Правилник за локациите на 
мерните станици и мерните места (Сл.весник на РМ бр.120/80),Правилник за 
граничните вредности на ниво на бучавата во животната средина (Сл.весник 
на РМ бр.147/08) и Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се 
смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетната бучава (сл.весник на 
РМ бр.1/09) Табела 6.6.1. 
 
Табела 6.6.1 Емисии на Бучавата dB(A) 

Подрачје диференцирано 
според степенот на заштита 
на бучавата 

Преку ден Преку ноќ Се однесува на 

Подрачје IV степен 70 60 Постоечка локација на 
АД КЕМ- Гостивар 

 
6.6.3 Оценка на бучавата – измерено ниво на бучава Табела 6.6.2 
 
 
 
Табела 6.6.2 Оценка на амбиентална бучава dB(A) 

Референтни 
точки 
 

Национален 
координатен 
систем 

Нивоа на бучава (dB) 
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  LAeq (dBA) 
 

Неактивна(dBA) 
 

Гранична вредност 
(dBA) 

ден/ноќ 
 

NI1 41045`984“ 
20053`319“ 
 

59.5 / 70 

NI2 41045`945“ 
20053`311“ 
 

57,2 / 70 

 
 
6.6.4 Во период од една години операторот ќе врши мерење од бучавата кога 
работи со полн капацитет и Извештајот од истото ќе го достави до 
Надлежниот орган. 
 

6.7 Емисии од вибрации 

6.7.1 Од инсталацијата нема извори на вибрации кои влијаат на животната 
средина  согласно Барањето за донивање на Б-Инегрирана еколошка дозвола 
бр.20-148/1 од 27.01.2020. 

 
 

7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води 

7.7.1  Нема  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Програма за подобрување 
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8.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно 
со датум наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот 
орган за датумот кога било комплетиран секоја мерка, во рок од 14 дена од 
извершување на секоја од тие мерки. 

 

Табела : 8.1.1 Програма за подобрување 

Ознака Мерка Датум на 
завршување 

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

2020 

8.2 Зазеленување на површини на самата локација поради 
превенција од респитабилна прашина 

2020 

8.3 Замена на бренерите за согорување на екстра лесно 
гориво на печките за сушење и синтерување на 
минералните суровини со енергетски поефикасни 

2021  

8.4 Редовно одржување и калибрирање на ефикасноста на 
согорување заради намалување на емисиите 

2020 

8.5 Воведување на мониторинг на емисии на гасови од 
согорување респирабилна прашина и бучава 

2020  

8.6 Проект за инсталирање на систем за опрашување од 
технолошките линии за дробење на минералната 
материја и искористување на прашината како производ со 
економска вредност. 

2022 

8.7 Комплетирање на системот за реупотреба на 
несообразните производи по принципот на нула отпад од 
производството преку нивното рециклирање и 
искористување на минералната суровина во 
производниот процес. 

2022 

8.8 Физибилити студија за проширување на производството 
со нови производи со голема комерцијална вредност 

2023 

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 
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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 

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 Секоја промена предложена според услови 
9.1.1 и договорена писмено со 
Надлежниот,може да се имплементира само 
ако на операторот му е даадена од 
Надлежниот орган претходно писмено 
известување за датата на имплементација на 
промената. Почнувајќи од тој датум, 
операторот ќе ја управува инсталацијата 
согласно таа промена и за секоја релевантен 
документ што се однесува на тоа, дозволата 
ќе мора да се дополнување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 
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Писмена потверда за условот 5.1.1 (известувања),согласно условот 5.1.2. 
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави 
до Надлежниот орган за да ги задоволи условите 5.1.2 од оваа дозвола. 
 
Мерените единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да 
бидат соодветни на условите на емисијата.Онаму каде што е можно, да се 
направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија. 
 
Ако некој информација се смета за деловно доверлива,треба да биде одделена 
од  оние што не се доверливи, поднесен  на одделен лист заедно со барањето за 
комерцијалнаа доверливост во согласно со Законот за животна средина 
 
Потврдата треба да содржи: 
 
Дел А 

o Име на операторот  
o Број на дозвола. 
o Локација на инсталацијата 
o Датум на доставување на податоци. 
o Време, датум и локација на емисијата. 
o Карактеристички и детали на еметираната(ите) супстанција(и), треба да 

вклучува 
o Најдобра проценка на количина или интензитетот на емисија, и време кога 

се случи емисијата 
o Медиум на животната средина на која што се однесува емисијата. 
o Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата. 

 
Дел Б  

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

на истиот проблем 
o Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирани или 

спречување на загадување или штета на животната средина што може да 
се случи како резултат ма емисијата. 

o Датум на сите известувања од Делот А за време на преходните 24 месеци. 
                                                                 

 
o ИМЕ  
o ПОТПИС 
o ПОШТА  
o ДАТУМ 

 
o Изјава дека потпишаниот е овластен да птпишува во име на 

операторот. 
o  
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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: Извештаи за податоците од мониторингот 
 

Параметри 
 

Точка на емисија Период за давање 
извештаи 

Почеток на период 

CO,SO2,NOx,PM10 Испуст на оџак на 
коморна печка за 
синтерување на 
минерална 
суровина 

Во рок од 14 ден после 
извршеното мерење  

До Јули 2021 
 година , секоја 
година 

Мерење на бучава  N1,N2,N3 Во рок од 14 дена 
после извршеното 
мерење  

До Јули 2021 
година , секоја 
година 
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