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Вовед 

Овие воведни белешки не се дел од дозволата 

Следната Дозвола е издадена согласно член 116 од Законот за животната средина 

(“Службен весник  на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 

93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18) за работа на инсталација што 

извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на 

активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола односно 

Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на 

барање за Дозвола за усогласување со оперативен план (“Службен весник на РМ” бр. 

89/05), до одобреното ниво во Дозволата. 

 

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 

Основна дејност на инсталацијата е производство на керамички производи со печење, со 

рачно нанесување на фритована глазура како и нивна декорација.  

Таа е лоцирана во северниот дел на градот Велес во индустриската зона Речани 2, на 850 

метри југоисточно од Башино село, 580 метри јужно од приклучокот на пристапниот пат со 

автопатот Е 75, на КП 1560/1 КО Башино село. 

Вкупната површина на инсталацијата е 8100 м2. 

Производството на керамички производи  се одвива во два објекта и тоа: производна хала 

1 со површина од 1.232м2 и производна хала 2 со површина од 1242 м2.  

За вршење на основна дејноста во производна хала 1 се инсталирани: две вакуумици, три 

преси, три машини за формирање, две машини за ретуширање, две сушари, линија за 

декорација на плочки и една рули печка која е вон употреба. Во производна хала 2 се 

инсталирани: две сушари, када за развивање на сита, резервоари за глазура, мешач на 

боја и глазура, два штампачи, една мала печка, 12 коморни електрични печки, цистерна за 

вода, две машини за сечење, маса за филмови, маса за снимање, маса за мачкање, 

чистење на керамички плочки и рафтови.  

Производството на керамичките производи за домаќинство се одвива во неколку фази и 

тоа: 

-пресување односно обликување на сирови керамички производи, 

-ретуширање односно рачна или машинска доработка на суров производ,  

-повторно сушење, 

-прво печење во електрични печки –бисквитно печење, 

-нанесување тенок слој на глазура на површината на производот, 

-повторно сушење,  

-второ печење – глазирано печење, 

-сортирање по класи на квалитет, 

-пакување на готовите производи во картонска амбалажа, редење на палети и покривање 

со фолија, 

-складирање на готов производ во магацин за готов производ. 
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Керамичките плочки не се произведуваат во инсталацијата, само се врши печатење, 

односно декорирање на истите.  

Декорацијата не керамичките производи и готови керамички плочки се одвива во следниве 

Оддели:  

-Оддел за подготовка на графички филмови преку компјутерска подготовка и изработка на 

дизајн кој потоа се печати на плочките, како и печатење на филмови на специјална 

хартија;  

-Оддел за изработка на рамки за сита и развивање на ситата преку растегнување на 

специјална свила на сито рамка, нанесување на специјална емулзија, како и развивање на 

сито; 

-Оддел за декорација на керамички плочки каде се врши рачно и машинско декорирање 

преку: пoодготовка, сито печатење, печење, дополнителна декорација, повторно печење, 

сечење по димензии, сушење, пакување и складирање на производите. 

Снабдувањето на инсталацијата со вода за санитарни потреби и технолошка вода е преку 

сопствен бунар, лоциран во границите на инсталацијата, за што Операторот има 

обезбедено Дозвола за користење на вода од бунар, издадена од Министерството за 

животна средина и просторно планирање - Решение бр. УП1-11/5-141/2019 од 19.07.2019г. 

За проверка на квалитетот на водата се вршат редовни контроли од страна на овластена 

институција.  

Од инсталацијата нема директна емисија на отпадни води во површинските води и 

канализација. 

Одведувањето на процесните отпадни води е преку систем од канали и филтри кои се 

собираат во бетониран таложник со изведени четири нивоа. По пат на сепарција цврстиот 

материјал се таложи на дното на таложникот, а прочистената вода останува на 

површината и повторно се враќа во технолошкиот процес, односно рециркулира. 

Отпадната вода која настанува во фазата сечење на плочки претходно се собира во мал 

таложник кој е изведен за подобро и полесно сепарирање на процесната отпадна вода 

која понатаму се одведува преку цевка во големиот таложник. Малиот таложник 

дополнително е поврзан и со мијалник кој се користи за миење на алатите и помошните 

материјали од гипс и керамика.  

Санитарната отпадна вода од инсталацијата се одведува во септичка водонепропусна 

јама, а се празни врз основа на склучен договор со овластен постапувач. 

Атмосферските води во најголем дел преку метални сливници се насочуваат во дворното 

место на инсталацијата, дел кон локалниот пат, а мал дел кон таложникот за процесните 

отпадни вода заради теренската конфигурација и непостоењето на атмосферска 

канализација на овој дел од општината. За намалувањето на овие влијанија операторот 

има извршено бројни градежни зафати како: зголемување на капацитетот на олуците низ 

инсталацијата, покривање на таложникот, а со цел да се спречи понатамошното излевање 

на водите од таложникот. 

Снабдувањето со електрична енергија се врши преку градската дистрибутивна мрежа на 

овој дел од градот. Во инсталацијата се инсталирани 12 електрични коморни печки и една 

електрична Рули печка. Регистрирани  се 4 испусти, од кои 3 испусти се од електрични 

коморни печки и еден испуст од електрична Рули печка која во моментот на издавање на 

оваа дозвола не е во функција.  Доколку Операторот во иднина ја стави во функција  Рули 

печката, писмено ќе го извести Надлежниот орган. 
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Отпадот создаден во инсталацијата соодветно се управува. За собирање и 

транспортирање на индустрискиот неопасен отпад (керамички отпад, гипсен отпад од 

калапи), комерцијалниот и отпадот од пакување се постапува согласно законската 

регулатива. Во последните две години инсталацијата значително ја има намалено 

количината на индустрискиот неопасен отпад.  

Од производниот процес се создаваат големи количини на индустриски неопасен отпад и 

тоа: отпад од керамика, воден мил и отпад од гипс. Отпадот од керамика претставува крш 

од керамички плочки и керамички садови настанат во сите фази во производен процес 

како и од транспортот на керамичките производите и суровините. Се складира на посебно 

место во кругот на инсталацијата на бетонирана површина на одредено време се до 

моментот на нeгово предавање на овластен постапувач.  

Отпадот од керамика по потреба се носи на обработка односно дробење кај надворешен 

оператор. Издробен во вид на суровина повторно се враќа назад во производниот процес 

како додаток заедно со керамичката маса-глината и на тој начин се врши негова 

реупотреба и до 100%. Исто така и водениот мил кој доаѓа од процесот на производство 

во својот состав содржи керамички примеси е со слични карактеристики како и 

керамичкиот цврст отпад. Овој вид на отпад настанува само во одредени фази од 

производниот процес (од фазата на сечење на плочките, ретуширањето, развивањето и 

чистењето на ситата, како и од чистењето на производните простории, материјали и 

алатот).  

Отпадот од гипс е претставен од искршени гипсени калапи и не се врши негова селекција. 

Тој се отстранува заедно со мешаниот комунален отпад. 

Отпадот од пакување од хартија, картон, пластика потекнува од влезните суровини, а дел 

од оштетена амбалажа. Овој вид на отпад се собира одделно на отворено складиште за 

цврст отпад и се предава на овластен постапувач, врз основа на склучен договор.   

Мешаниот комунален отпад се собира во садови за овој вид на отпад и се предава на ЈКП 

Дервен врз основа на склучен важечки договор. 

За создавањето на различни видови на отпад се води уредна евиденција за местото на 

создавање, количината, предавањето и крајната дестинација на отпадот. 

За своите производи операторот има обезбедено сертификат од ЈЗУ Институт за јавно 

здравје на Р.Северна Македонија, според стандардот MKS EN ISO /IEC 17025:2005 кој се 

однесува за хемиско, биолошко и радиолошко испитување на производите кои доаѓаат во 

контакт со храна. Според овој сертификат керамичките производи кои се произведени во 

инсталацијата се безбедни по здравјето на луѓето и не содржат олово и кадмиум. 

Покрај горенаведените објекти на локацијата се наоѓаат и следниве помошни објекти: 

магацински простор со површина од 900м2, административен објект, таложник за 

технолошка отпадна вода, складиштен простор и бунар за вода. Магацинскиот простор е 

предмет во постапка на легализација која се води во Општина Велес. Тој се користи за 

складирање на амбалажа за пакување на производите, суровини, полуготови и готови 

производи. 

Инсталацијата беше носител на Б-Интегрирана еколошка дозвола бр. 08-5002/6 од 

21.12.2011г. чиј рок измина на 21.12.2018г., а бидејќи операторот во рок не достави 

барање за обновување на дозволата, започната е постапка за издавање на нова Б-

Интегрирана еколошка дозвола.   
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Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija 

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за животната средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.53/2005, 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010 и 51/2011). 
Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.151/2005 и 233/2005 од 21.06.2006 
година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2006, У.бр.154/2005 
од 13.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2006, 
У.бр.152/2005 од 28.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.109/2006 и У.бр.146/2009 од 23 декември 2009 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.1/2010. Закон за управување со пакување и 
отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2009).  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Предмет на уредување 

(1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, на општината, на 
градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и правата и должностите на правните и на 
физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина, 
заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. 

(2) На постапките утврдени со овој закон се применува Законот за општата управна постапка 
доколку со овој закон поинаку не е определено. 

(3) Во постапките при вршење на инспекцискиот надзор ќе се применуваат одредбите од Законот 
за инспекцискиот надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

Член 2 

Примена на законот 

(1) На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната 
средина: почвата, водата, воздухот; на областите на животната средина, на биолошката 
разновидност и други природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и заштитата 
од негативното влијание на човекот врз климатскиот систем покрај одредбите од овој закон се 
применуваат и одредбите на законите за одделни медиуми и области на животната средина (во 
натамошниот текст: посебни закони). 

(2) Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку 
преземање мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетните влијанија утврдени со 
овој и посебните закони од:  
- вршењето различни дејности,  
- загадувачките супстанции и технологии,  
- отпадот,  
- бучавата и вибрациите и  
- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење.  

(3) Сите мерки, стандарди и цели на животната средина, утврдени со овој или друг закон и 
прописите донесени врз основа на нив, се применуваат како минимални барања. 

Сопственик на дозволата 
Број на дозвола  

Дата на издавање 

Б-Интегрирана еколошка дозвола   08-5002/6  

од 21.12.2011г. 

 

Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa 
instalacija 

Сопственик  Референтен број 

Дата на издавање 

/ 
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Комуникација 

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за 

работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) 

во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на Дозволата.  

Доверливост 

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. 

Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на 

Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените 

податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе 

истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на 

Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот 

треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара 

изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за 

деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55, 

став 2, Глава 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба 

да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат 

приложени кон барањето за Интегрирана еколошка Дозвола во посебен плик. 

Промени во Дозволата 

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина и 

постапката за измена на Б-Интегрираната еколошка Дозвола по барање на носителот на 

Дозволата или по службена должност, утврдена во член 11 од Правилникот за постапката 

за добивање Б-Интегрирана еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 112/14).  

Органот надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка Дозвола на секои 7 (седум) 

години ќе ги проверува условите утвредени во Дозволата и доколку е потребно истите ќе 

ги промени. 

Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на 

управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен 

испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност. 

 

Пренос на Дозволата 

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да 

се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и 

предложениот сопственик, во согласност со член 118 од Законот за животната средина и 

во согласност со член 12 Правилникот за постапката за добивање Б-Интегрирана 

еколошка Дозвола (“Службен весник на РМ” бр. 112/14). 

 

Одземање и престанок на Дозволата 

Оваа Дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање 

утврдени во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и 

член 16 од Правилникот за постапката за добивање Б-Интегрирана еколошка Дозвола 

(“Службен весник на РМ” бр. 112/14). 

http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
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Преглед на барани и доставени документи 

 

Predmet Datum Komentar 

Барање за добивање на Б-
Интегрирана еколошка 
дозвола бр.23-3830/1 

04.10.2019г. Доставено е барањето до 
Надлежен орган. 

 

Записник од извршен 
инспекциски надзор  

бр.23-3830/2 

22.10.2019г. Извршен е увид во 
инсталацијата од страна на 
овластен инспектор за 
животна средина. 

Заклучок за измена и 
дополнување на Барање за 
добивање на Б-
Интегрирана еколошка 
дозвола бр.08-3830/3 

28.10.2019г. Доставен е заклучокот до 
операторот да изврши 
измена и дополнување на 
Барањето.  

Дополнување кон Барање 
за Б-Интегрирана еколошка 
дозвола 

бр. 23-3830/4 

12.11.2019г. Доставено е изменето и 
дополнето барањето до 
Надлежен орган. 

Налог за пресметување на 
надоместок за поднесување 
на Барање за добивање на 
Б-Интегрирана еколошка 
дозвола бр.08-3830/5 

18.11.2019г. Уплатен е надоместок. 

Објава на барање за 
добивање на Б-
Интегрирана еколошка 
дозвола бр. 08-3830/6 

 18.11.2019г. Објавено е барањето на 
веб страна на Општина 
Велес и  дадена е можност 
за учество на јавноста во 
постапката. Не се 
доставени забелешки. 

Нацрт-Дозвола 

Бр.  
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Дозвола 

Закон за животна средина 

ДОЗВОЛА 

Бр. 08- 

Градоначалникот на Општина Велес, во рамките на својата надлежност во 

согласност со член 95 од Законот за животната средина (“Службен весник на 

РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 

187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), го овластува Операторот на 

инсталацијата – Управител на  

 

ДПТУ "ХЕМИЈА КОМЕРЦ" ДООЕЛ увоз-извоз Велес  

Со регистрирано седиште на  

ул. Живко Фирфов бр. 42 Велес 

1400 Велес 

Република Македонија 

ЕМБС: 4194250 

Односно, овластено лице на подружница 

 

ДПТУ "ХЕМИЈА КОМЕРЦ" ДООЕЛ, увоз-извоз Велес  
ПОДРУЖНИЦА-ПРОИЗВОДСТВО 

Со регистрирано седиште на  
ул. Ѓорѓи Шоптрајанов бр. 29, Велес  
1400 Велес 
Република Македонија 

ЕМБС: 4194250/2 

Да раководи со Инсталацијата 

Друштво за производство, трговија и услуги  

ДПТУ ХЕМИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Велес ПОДРУЖНИЦА-
ПРОИЗВОДСТВО                    
-Инсталација за производство на керамички производи со печење, со 

производствен капацитет од 5 т/ден до 10 т/ден,   

на ул. Ѓорѓи Шоптрајанов бр. 29, Велес 

1400 Велес 

 

Во рамките на дозволата и условите во неа.     

                                                                                      Градоначалник                             

                                                                         на Општина Велес 

                                                                     Аце Коцевски  
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Услови  

1. Инсталација за која се издава дозволата 

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или 

поврзани активности наведени во Табела 1.1.1. 
 

Tabela 1.1.1   

Активност од  
У Р Е Д Б А 
за определување на 
активностите на 
инсталациите за кои 
се издава 
интегрирана 
еколошка Дозвола 
односно Дозвола за 
усогласување со 
оперативен план и 
временски распоред 
за поднесување на 
барање за Дозвола 
за усогласување со 
оперативен план 

Опис на наведената 
активност  

Граници на наведената 
активност 

Прилог 2 

Точка 3.6.  

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

- Производство на 
керамички производи 
со печење и рачно 
нанесување на 
фритована глазура   

 

-Декорирање на 
керамички производи 

 

Од 5 до 10 т/ден 

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се 

одвиваат само во границите на локацијата на 

инсталацијата прикажана во Табела 1.1.2. 

 

Табела 1.1.2 
Документ 
 

Место во документацијата 

Мапа на локација на инсталацијата 
– сателитска мапа  

ХЕМИЈА-КОМЕРЦ 
 
Од Имотен лист бр. 50631 

N 41° 44’ 35.19”  
E 21° 46’ 17.00” 
 
 
КП 1560/1 КО Башино село 
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Мапа на локацијата 

 
 
 

 

 

 Приказ со легенда на објектите во граници на инсталацијата 
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1.1.3 Носителот на Б-Интегрираната еколошка дозвола-  

Операторот на инсталацијата при користењето и 

управувањето со инсталацијата е должен да ги почитува 

сите услови и мерки утврдени во оваа Дозвола. 

1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и 

емисиите ќе бидат така како што е наведено во оваа 

Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат 

дел од оваа Дозвола. 

1.1.5 Временски период на работа на инсталацијата е во прва и 

втора смена, 365 дена во годината.  

1.1.6 Операторот е должен еден месец пред планираниот 

престанок со работа писмено да го извести Надлежниот 

орган.  

1.1.7 Оваа Дозвола е само за потребите на Интегрирано 

спречување и контрола на загадувањето според Законот за 

животната средина и ништо од оваа Дозвола не го 

ослободува Операторот од обврските за исполнување на 

условите и барањата од други закони и подзаконски акти. 

1.1.8 Операторот на инсталацијата е должен да плаќа Годишен 

надоместок за поседување на Б-Интегрирана еколошка 

дозвола. Начинот и рокот на плаќање на надоместокот ќе 

биде утврден во налог. Неплаќањето на надоместокот 

согласно налогот ќе претставува услов за одземање на 

Дозволата и започнување на постапка за присилна наплата. 

1.1.9 Оваа Дозвола е со важност од 7 години, сметајќи од денот 

на издавање на Дозволата.  

1.1.10 Операторот на инсталацијата е должен една година пред 

истекот на рокот на важност на Дозволата да поднесе 

барање до Надлежниот орган за обнова на Дозволата. 
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2.      Работа на инсталацијата  

      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   што   е   опишано   во   документите   наведени   во   

Табела   2.1.1,   или   на   друг   начин   договорен   со   

Надлежниот орган во пишана форма. 

 

Табела 2.1.1 Управување и контрола 
Опис  Документ 

 
Дата кога е 
примено 

Управување и контрола на 
инсталацијата  

Прилог III. 12.11.2019г. 

Изјава за политика за 
квалитет 

Прилог III.1 од 
Барањето 

12.11.2019г. 

Изјава за политика за 
животна средина 

Прилог III.2 од 
Барањето 

12.11.2019г. 

Организациска поставеност 
по работни единици и 
процеси 

Прилог III.3 од 
Барањето 

12.11.2019г. 

 

2.1.2 Операторот е должен за спроведување на условите и 

мерките од Дозволата. 

2.1.3 Операторот е должен да врши постојан мониторинг на 

системите за намалување на емисиитe и тековна проценка 

на еколошките перформанси на инсталацијата, да изготвува 

и одржува процедура за комуникација со Надлежниот орган.  

2.1.4 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при 

промена на лицето одговорно за прашањата за животна 

средина, ако тоа евентуално се случи. 

2.1.5 Операторот e должен ги спроведува активностите во 

инсталацијата согласно Изјавата за политика за животна 

средина, да води грижа за намалување на влијанието врз 

животната средина преку добра производствена пракса и 

постојана контрола на емисиите во животната средина. 

2.1.6 Назначеното одговорно лице во врска со прашањата од 

животната средина во секое време од важноста на 

Дозволата ќе биде целосно запознаен со условите во 

Дозволата како и за исполнувањето на мерките утврдени во 

Планот за подобрување во состав на оваа Дозвола.  
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2.1.7 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние 

аспекти од условите и мерките на Дозволата, кои се 

релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со 

соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се 

овозможи да ги извршуваат своите должности. Операторот 

ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување 

на потребите од обука и за обезбедување на соодветна 

обука за целиот персонал чија работа може да има 

значително влијание врз животната средина. Операторот е 

должен да чува записи од одржаните обуки. 

2.1.8 Целата инсталацијата, опремата и техничките средства 

користени во управувањето со инсталацијата ќе бидат 

одржувани во добра оперативна состојба. 

2.1.9 Во инсталацијата ќе се користат исклучиво одредени влезни 

материјали/суровини согласно издадени сертификати со кои 

се докажува безбедноста по здравјето на луѓето. 

Матријалите односно влезните суровини ќе имаат посебен 

начин на обработка и безбеден начин на складирање на 

готовите производи.  

2.1.10 Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, 

управување и  извршување на сите аспекти од оваа Дозвола 

на соодветните вработени лица. 

2.1.11 Kопија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето 

кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат 

достапни во секое време за секој вработен кој извршува 

работа за која се однесуваат некои од условите и мерките во 

Дозволата. 

2.1.12 Операторот континуирано  ќе врши  целосна контрола во 

текот на работењето. 

2.2     Суровини  (вклучувајќи и вода) 

2.2.1     Операторот, согласно условите од Дозволата ќе користи 

суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано 

во документите наведени во Табела 2.2.1 или на друг начин 

договорен со Надлежниот орган во писмена форма. 

 



Б-Иntegrirana ekolo{ka dozvola: Zakon za `ivotna sredina 

Instalacija za koja se izdava dozvolata  - DPTU ХЕМИЈА КОМЕРЦ ДООЕЛ  uvoz izvoz Veles 

Општина Велес                                                                                                                                        15                                                                                                                                                                          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Ракувањето со суровините/материјалите посебно со 

хемикалиите ќе се врши според упатства и препораки за 

безбедно ракување со материјалите (Matеrial Safety Data 

Sheet) и ќе се почитуваат препораките од R и S  фразите. 

2.2.2 Операторот ќе ги оддели суровините кои во меѓусебен 

контакт или во контакт со вода може да развијат реакција 

или да се растворат. 

2.2.3 Суровините ќе се чуваат исклучиво во магацинот за 

суровини и Операторот ќе обезбеди нивно безбедно чување, 

а истовремено и ќе се грижи за интегритетот на магацинот. 

2.2.4 Операторот ќе поседува соодветен капацитет на опрема во 

магацинскиот простор и/или соодветни абсорпциски 

материјали кои ќе го задржат и апсорбираат било кое 

истекување во инсталацијата.   

2.2.5 Снабдувањето на Инсталацијата со вода за санитарни 

потреби и технолошка вода е преку бунар за кој Операторот 

ќе поседува важечка Дозвола за користење на вода од бунар 

издадена од Министерството за животна средина и 

просторно планирање и ќе се придржува кон условите 

пропишани во дозволата.  

 

 Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) 

Опис Документ Дата кога е 
примено 

 
Фрита Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Керамички бои за декорација Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Керамички пигменти Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Керамички маси-глина Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Глазури Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Гипс Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Свила Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Емулзија Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Електрична енергија Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Вода Прилог IV од Барањето 12.11.2019г. 

Амбалажа за пакување на готови 
производи (хартија, картон и 
најлон) 

Оваа довола / 

Дрвени палети Оваа дозвола / 
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2.3      Ракување и складирање на отпадот    

2.3.1 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 на писмено со Надлежниот орган. 

2.3.2 Отпадот ќе биде складиран во границите на инсталацијата 

на утврдена локација- отворено складиште за отпад најмногу 

до 1 година од денот на неговото создавање. Доколку 

отпадот кој во себе има карактеристики на опасен отпад 

истиот ќе биде времено складиран на соодветен простор 

опишан во табела 2.3.1, најмногу до 3 месеци од денот на 

неговото создавање. 

2.3.3 Операторот е должен со отпадот да постапува на следниот 

начин: да го селектира, да го класифицира согласно Листата 

за отпад, да ги утврди карактеристиките на отпадот, да го 

преработува, а доколку неговата преработка технички и 

економски е неисплатлива да го предаде на правно или 

физичко лице овластено за собирање, транспорт, 

преработка, отстранување и/или извезување на истиот. 

2.3.4 Операторот ќе изврши издвојување на отпадот од гипс од 

мешаниот комунален отпад и континуирано ќе го селектира 

како индустриски неопасен отпад согласно условите 

поставени во важечкиот договор со овластениот оператор на 

територијата на општината. 

 

 Tabela 2.3.1: Rakuvawe i skladirawe na otpadot 

Опис  Документ 

 

Дата кога е 
примено 

Отпад од керамички материјал 

 

Прилог V.1 Барање  12.11.2019г. 

Воден мил што содржи 
керамички материјал 

Прилог V.1 Барање  12.11.2019г. 

Отпад од гипсени калапи Прилог V.1 Барање  12.11.2019г. 

Отпад од пакување (хартија и 
картон) 

Прилог V.1 Барање  12.11.2019г. 

Отпад од пакување (пластика) Прилог V.1 Барање   

Мешан комунален отпад 

 

Прилог V.1 Барање  12.11.2019г. 

Дрвени палети Оваа дозвола / 

Отпадни масти и масла 
(условно при непредвидени 
истекувања) 

Оваа дозвола / 

Апсорбенти со масло (условно 
при непрадвидени истекувања) 

Оваа дозвола / 
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2.3.5 Операторот нема да врши мешање на опасниот отпад со 

друг вид на опасен отпад, како и мешање на опасниот со 

неопасен отпад. 

2.3.6 На просторот определен за складирање на отпад во 

границите на инсталацијата нема да се врши мешање на 

различни видови на отпад, а отпадот ќе биде складиран по 

видови на отпад. 

2.3.7 Операторот  на  видно  место  ќе  постави  ознаки  за видот 

на отпадот на местото на складирање и специјални ознаки 

доколку се работи за опасен отпад. 

2.3.8 Операторот е должен да постави обележани садови за 

складирање на отпадни масти и масла, како и за  

апсорбенти со масло кои настануваат од непредвидени 

истакувања од машини и опрема.  

2.3.9 За понатамошно постапување со посебните видови отпад 

наведени во Табела 2.3.1 надвор од границите на 

инсталацијата, Операторот е должен да поседува важечки 

договор со овластен постапувач со отпад за определениот 

вид на отпад. 

2.3.10 За обработка/дробење на отпадни готови производи со 

фабричка грешка и нивно повторно враќање како суровина 

во производниот процес, операторот е долен да поседува 

важечки договор со операторот кој ќе ја изведе оваа 

активност.  

2.3.11 Операторот е должен да води евиденција за отпадот во  

согласност со членот 39 од Законот за управување со 

отпадот, која ќе биде достапна за инспекција и од страна на 

овластени лица на Надлежниот орган во секое време. За 

предавањето на било кој вид на отпад на овластени 

постапувачи Операторот е должен да поседува соодветен 

документ со кој се докажува предавањето на отпадот, 

идентификационен и транспортен формулар.  

2.3.12 Во инсталацијата, на работниот простор и стопанскиот двор 

нема да има растурање на било каков отпад. Операторот ќе 

врши чистење на локацијата и елиминација на изворите на 

отпад. 

2.3.13 Операторот нема да врши депонирање, горење или 

согорување на отпад во границите на инсталацијата. 
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Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija 

Опис на 
отпадот  

Место на 
складирање 
на самата 
локација 
(сегашна 
состојба) 

Начин на 
складирање 

Услови на складирање 

Отпад од 
керамички 
материјал 
(отпадни 
готови 
производи со 
фабричка 
грешка и крш) 

Во отоврено 
складиште за 
цврст отпад 

На бетонирана 
подлога 

Во отворено складиште за цврст 
отпад на бетонирана подлога, по што 
се носат на дробење  кај надворешен 
оператор и се реупотребуваат во 
производниот процес како суровина 

Воден мил 
што содржи 
керамички 
материјал 

Во таложник. 

По пат на 
сепарација 
цврстите 
материи од 
водата се 
одделуваат и 
паѓаат на 
дното на 
таложникот    

По чистење на 
таложникот  се 
складира на 
бетонирана 
подлога 

Овој вид на отпад се реупотребува во 
производниот процес како суровина 

Отпад од 
гипсени 
калапи 

На посебно 
определено 
место во 
складиштето 
за цврст 
отпад 

На бетонирана 
подлога  на 
посебно 
определен место 
во складишниот 
простор   

На бетонирана подлога  на посебно 
определено место во складишниот 
простор до предавање на овластен 
оператор 

Отпад од 
пакување 
(хартија, 
картон) 

На посебно 
определено 
место во 
складиштето 
за цврст 
отпад 

На бетонирана 
подлога  на 
посебно 
определен место 
во складишниот 
простор   

На бетонирана подлога  на посебно 
определено место во складишниот 
простор до предавање на овластен 
оператор 

Отпад од 
пакување  

(пластика) 

На посебно 
определено 
место во 
складиштето 
за цврст 
отпад 

Во садови за 
отпад 

Во садови за отпад посебно 
определено место во стопанскиот 
двор до неговото предавање на 
овластен оператор 

Дрвени 
палети  

Покрај 
погоните  

Во кругот на 
инсталацијата                                                        

Доколку ја изгубиле намената и не 
може да се реупотребат се 
складираат во кругот на 
инсталацијата до предавање на 
овластен оператор 

Мешан 
Комунален 
отпад 

Во круигот на 
инсталацијат
а 

Се складира во 
метален 
контејнер  

Во контејнер, а потоа се собира и 
транспортира од овластен оператор  

Отпадни 
масти и масла 
(условно при 
непредвидени 
истекувања) 

Во  погоните Во метални 
непропусни 
садови 

Се складира во метални непропусни 
соодветно обележани садови 
заштитени од атмосферски влијанија 
се до моментот на предавање  на 
овластен постапувач 
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Апсорбенти 
со масло 
(условно при 
непрадвидени 
истекувања) 

Во погоните Во непропусни 
садови 

Се складира во непропусни 
соодветно обележани садови 
заштитени од атмосферски влијанија 
се до моментот на предавање  на 
овластен постапувач 

2.4    Преработка и одлагање на отпад  

2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го 

преработува и одлага отпадот, како што е наведено во 

табела 2.4.1 или на друг начин договорен писмено со 

надлежниот орган. 

2.4.2 Отпадот кој се испраќа надвор од инсталацијата за повторна 

употреба како што е отпадот од керамика ќе се транспортира 

само од страна на овластено лице со кое Операторот има 

склучен важечки договор. Отпадот ќе се транспортира од 

складишниот простор на инсталацијата до местото на негова 

преработка односно дробење на начин кој нема да влијае 

врз животната средина.  

2.4.3 За активностите кои се поврзани со операциите за 

постапување со отпад на локацијата ќе се води целокупна 

евиденција, која ќе биде достапна за инспекција и за 

овластени лица на Надлежниот орган во секое време. 

 Оваа евиденција треба да ги содржи следните детали: 

 -имиња на превземачот и транспортерот на отпад;  

-името на лицата, одговорни за крајната дестинација на 

одложување/рециклирање на отпадот; 

 -крајна дестинација на отпадот; 

-писмена потврда од приемот и одложувањето и/или 

рециклирањето на отпадот; 

2.4.4 Во границите на инсталацијата нема да се вршат операции 

на преработка и одлагање на отпадот.  

 

2.5     Спречување и контрола на хаварии 

2.5.1 Операторот, согласно условите во Дозволата ќе ги спречи и 

ограничи последиците од хаварии, онака како што е 

опишано во документите наведени во Табела 2.5.1 или на 

друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.  

 Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 

Oпис Документ  Дата кога е 
примено 

Во инсталацијата нема преработка и одлагање на отпадот. 
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 Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija 

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

План за евакуација Прилог  XIII 
од Барањето 

12.11.2019г. 

2.5.2 Операторот е должен во рок од 3 месеци од денот на 

добивање на оваа Дозвола да изготви План за контрола на 

ризици и да го достави до надлежниот орган. Планот 

станува составен дел на оваа Дозвола. 

2.5.3 Операторот е должен да спроведе навремена едукација и 

обука на сите вработени на предметната инсталација 

согласно активностите кои ќе ги превземаат за нивна лична 

безбедност и заштита.  

2.5.4 Операторот за време на своето работење ќе биде во 

постојан контакт и соработка преку размена на информации 

и известувања со Надлежниот орган во врска со оваа 

Дозвола. 

2.5.5 Операторот е должен да постави на видни места упатства 

каде ќе бидат внесени заштитните безбедносни мерки, 

планот за евакуација и да ја означи местоположбата на ПП 

апаратите. 

2.5.6 Во случај на пожар, излевање на водата за гасење на 

пожари, излеаната вода треба да биде задржана. 

Операторот  треба  ја  испита  можноста  за  автоматско   

пренасочување на водата за гасење на пожари од 

таложникот и ова треба да биде објаснето во документот од 

услов 2.5.2.  

2.5.7 Во случај на несреќа/хаварија Операторот веднаш треба да: 

- Го изолира изворот на било какви емисии, 

-Спроведе непосредна истрага за да се идентификува 

природата, изворот и причината на  било која емисија која 

произлегува од тоа, 

- Го процени загадувањето на животната средина, ако го има 

предизвикано со инцидентот, 

- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на 

емисиите, 

- Го забележи датумот на несреќата и  

- Го извести Надлежниот орган и другите релевантни власти. 

2.5.8 Операторот е должен во случај на хаварија веднаш да го 

извести  Надлежниот орган  и да му достави извештај со 

податоци кои се однесуваат на: 

- Околностите во кои се случила хаваријата, 
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-Присутните опасни супстанции за време и после 

хаваријата, 

- Податоци потребни за проценување на последиците по 

здравјето на луѓето и по животната средина до кои дошло 

како резултат на хаваријата, 

- Превземените вонредни мерки. 

2.5.9 Операторот  треба  да  достави  предлог  мерки  и  

активности до Надлежниот орган во рок од еден месец од 

случената несреќа. Предлогот има за цел да идентификува 

и  постави  мерки  за  да  се  избегне  повторно случување на 

несреќата, идентификува и постави било какви други  

активности  за санација. 

2.5.10 Операторот ќе доставува извештај за состојбата со мерките 

и спроведувањето на Планот за контрола на ризици до 

Надлежен орган до 28 февруари во тековната година за 

претходната година. 

2.6     Mониторинг  

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 2.6.1 или на 

друг начин писмено договорен со Надлежниот орган. 

 

 Tabela 2.6.1 : Monitoring  

Opis Dokument Data koga e 
primeno 

Квалитет на вода од 
бунар  

 

Оваа дозвола / 

Анализа на гасови од 
испусти согласно 
Табели 6.1.2 

CO, NOX, SO2, VOC, 
прашина во воздух 

Прилог XI  од барањето 12.11.2019г. 

 

2.6.2 Операторот ќе обезбеди: 

а.   безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се 

овозможи земањето примероци/мониторингот да биде 

изведено во релација со точките на емисија наведени во 

Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и 

б. безбеден пристап до други точки на земање 

примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот 

орган.   

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според 

стандардизирани методи утврдени во Правилник.  
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2.6.4 За главните извори на емисии во воздух,наведени во Табела 

6.1.2 Операторот ќе врши мерења од страна на 

акредитирана лабораторија во услови на полна 

оперативност на инсталацијата.  

2.6.5 Квлитетот на водата од бунарот наведен во Табела 2.6.1 

Операторот редовно ќе го следи, мери и ќе се придржува кон 

условите пропишани во Дозволата за користење на вода 

издадена од Министерството за животна средина и 

просторно планирање.  

2.6.6 Операторот е должен извештаите од мониторингот да ги 

доставува до Надлежниот орган во временскиот период 

наведен во услов 4.1.2 од оваа Дозвола. 

2.7     Престанок со работа 

2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди 

услови за престанок на работата на инсталацијата како што 

е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1 или на 

друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено. 

 

 Tabela 2.7.1 : Prestanok na rabota 

Опис  Документ Дата кога е 
примено 

Ремедијација, престанок со работа, 
повторно започнување со работа и 
грижа по престанок на активностите 

Прилог XIV од 
Барањето 

12.11.2019г. 

 

2.7.2 Во случај на престанок со работа на инсталацијата ќе се 

превземат следниве активности: 

 Производството ќе престане со работа од денот на   

престанокот со работа,  

 Целосно контрола врз остатоците на материјалите, 

искористување на сите суровини, со навремена најава 

на престанок со активностите за да се овозможи 

еквивалентна залиха на материјалите во рок од три 

месеца по престанокот на производството, 

 Отстранување на хемикалиите и отпадот складиран на 

локацијата во рок од еден месец по престанок со 

производство, 

 Опремата ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно 

складирана до продажба или ако не се најде купувач, 

отстранета или рециклирана преку соодветни 

овластени фирми во рок од шест месеци. Опремата ќе 

биде конзервирана со престанокот на работа. 
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     Во случај на престанок со работа во постројката за 

третман на отпадна вода, резервоарите, таложникот 

ќе бидат испразнети и исчистени веднаш, а доколку 

дел од опремата е кородирана ќе се исече и 

отстрани од локацијата во рок од шест месеца по 

престанок со работа. 

2.7.3 Локацијата ќе биде оставена во безбедна состојба доколку 

се случи да биде напуштена за подолг времнски период, во 

рок од шест месеца по престанок со работа. 

2.8     Инсталации со повеќе оператори  

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава оваа Дозвола управува 

само еден оператор.  

2.8.2 Оваа Дозвола е важечка само за оние делови од 

инсталацијата  што се означени во табела 1.1.2 од оваа 

Дозвола.  
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3 Документација  

3.1.1     Операторот на инсталацијата ќе води документација со податоци 

за: 

а. секоја неисправност, дефект или престанок на работата на 

постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни 

и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или 

ќе има влијание на перформансите за животната средина што 

се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. 

Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел; 

б. целиот спроведен мониторинг, земањето примероци и сите 

проценки и оценки направени на основа на тие податоци. 

3.1.2     Документацијата од услов 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција 

од  страна на  Надлежниот орган во било кое пристојно време. 

3.1.3      Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде 

доставен на Надлежниот орган на негово барање и без 

надокнада. 

3.1.4      Специфицираните и другите документи треба:  

а.   да бидат читливи; 

б.   да бидат направени што е можно побрзо;  

в. да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални 

документи кои можат да се приложат. 

3.1.5      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 вклучувајќи го и престанокот со 

работа на инсталацијата за:  

 Најдобра проценка на количината создаден отпад; 

 Трасата на транспорт на отпадот за одлагање;  

 Најдобра проценка на количината отпад испратен на 

преработка; 

 Количината на отпадот (изразена во тони) испратен надвор 

од локацијата за одложување/рециклирање според Листата 

на видови на отпад; 

 Имe на правно лице задолжено за транспорт на отпад, како и 

детали околу добиената Дозвола за постапување со отпад; 

   Детали за крајна дестинација на одложување/рециклирање 

на отпад и нејзина соодветност да го прифати упатениот 

отпад. 

 Документ за прифаќање и одлагање/преработка на отпад кој 

е испратен надвор од локацијата.  
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 Количините и означување на типовите на отпад кои се 

рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата 

на видови на отпад (“Сл.Весник на РМ” бр. 100/05). 

 Состав на отпадот или онаму каде што е можно, опис. 

3.1.6         Операторот е должен, за време на важноста на Дозволата и 

пет години по истекот на нејзината важност, да ги чува сите 

документи и податоци во врска со Дозволата, издавањето и 

мониторингот предвиден со задолжителните услови во 

интегрираната Дозвола и да ги направи достапни по барање 

на надлежниот орган и инспекциските органи. 

3.1.7         Операторот е должен да ги чува следниве документи и при 

увид на овластените инспектори за животна средина истите 

ќе им ги достави на увид: 

 Дозволи поврзани со инсталацијата; 

 Записи од сите земања на примероци за анализи, 

мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е 

извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и 

целиот  мониторинг кој се поврзува со перформансите во 

однос на животната околина на инсталацијата; 

 Целата кореспонденција со Надлежниот орган. 

3.1.8 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Записите 

треба да вклучуваат детали за природата, обемот и 

влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до 

него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените 

корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се 

минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната 

средина и да се избегне негово повторно случување. 

Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за 

инцидентот да му поднесе евиденција за инцидентот на 

Надлежниот орган.  

3.1.9        Операторот на инсталацијата за која што се  издава  

Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или 

тврдења  за нејзиното влијание  врз животната   средина.  

Во записникот треба  да  стои  датум  и  време на жалбата,  

како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по 

таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да  

бидат чувани во дневник, а за таа цел ќе го извести 

Надлежниот орган во рок од 24 часа. 
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4  Редовни извештаи 

 4.1.1    Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, 

Операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна 

средина. 

4.1.2       Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во 

Додатокот 2:  

а. во однос на наведени емисиони точки; 

б. за периодите за кои се однесуваат извештаи наведени во 

Табела Д2 од Додаток 2;  

в. давање на податоци за резултати и проценки како што 

може да биде барано од  страна на формуларите наведени 

во тие Табели и 

г. испраќање на извештај до Надлежниот орган: за 

Годишниот извештај наведени во табела Д2 од Додаток 2 - 

до 28 фебруари во тековната година за извештај од 

претходната година;    

д. испраќање на извештај до Надлежниот орган: за 

повеќегодишните извештаи наведени во Табела Д2 од 

Додаток 2, еден месец по истекот на крајниот рок за 

известување прецизиран во оваа Дозвола.  

4.1.3         Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено 

овластено лице од инсталацијата. 
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5   Известувања 

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без 

одложување: 

а. Kога ќе забележи емисија на некоја супстанција која ja 

надминува граничната вредност или критериумот на оваа 

Дозвола, наведен во врска со таа супстанција; 

б. Кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала 

или може да предизвика загадување, освен ако емитираната 

количина е многу мала да не може да предизвика 

загадување; 

в. Kога ќе забележи некаква неисправност, дефект или 

престанок на работата на постројката или техниките, што 

предизвикало или има потенцијал да предизвика 

загадување; и 

г. Било какво несакано дејство што предизвикало или има 

потенцијал да предизвика загадување. 

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно 

побрзо, за секое од следниве: 

а. Перманентен престанок на работата на било кој дел или 

на целата инсталација, за која се издава Дозволата; 

б. Престанок на работата на некој дел или на целата 

инсталација за која се издава Дозволата, со можност да 

биде подолго од 1 година; и 

в. Повторно стартување на работата на некој дел или 

целата инсталација за кој што се издава Дозволата, по 

престанокот по известување според 5.1.2 (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 трговското име на Операторот, 

регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија; 

 б. Промена на податоците за холдинг компанијата на 

Операторот (вклучувајки и податоци за холдинг компанијата 

кога Операторот станува дел од неа); 

 в. За активности кога Операторот оди во стечај, склучува 

доброволен договор или е 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 извор(и) наведен(и) во таа 

табела.(според географската локација на инсталацијата по 

Националниот координатен систем на четирите мерни точки)  
 

Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot 

Oznaka na 
to~ka na 
emisija/opis 

Izvor Lokacija na 
to~kata na 
emisija 

А1  Испуст од електрични 
коморни печки 1,2,3 и 4 

Е: 21.77 142  

N: 41.74 337 

А2  Испуст од електрични 
коморни печки 5,6,7 И 8 

Е: 21.77 134 

N: 41.74 343 

А3  Испуст од електрични 
коморни печки 9,10,11 и 
12 

Е: 21.77 130 

N: 41.74 328 

 

                        

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

               Мапа на извори на емисии во атмосферата 

 

 

 



Б-Иntegrirana ekolo{ka dozvola: Zakon za `ivotna sredina 

Instalacija za koja se izdava dozvolata  - DPTU ХЕМИЈА КОМЕРЦ ДООЕЛ  uvoz izvoz Veles 

Општина Велес                                                                                                                                        29                                                                                                                                                                          

  

  

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и 

точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да 

бидат пречекорени за време на важноста на дозволата. 

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 

Табела 6.1.2. на точките на емисија и фреквенции наведени во 

Табелата. 

6.1.4 Доколку Операторот планира ја стави во функција Рули  

печката потребно е да го извести Надлежниот орган. 

6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен 

мирис надвор од границите на инсталацијата. 

6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена 

пареа не треба да содржат капки од перзистентна магла и 

перзистентен чад. 
 
 
 
 
 
 

  

Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Параметри 

Oзнака на точка на емисија  

Фреквенција 
на 
мониторинг 

Оваа дозвола 

 

А1 

 

А2 

 

А3 

ГВЕ  

(mg/m3) 

VOC   150 150 150 (mg/m3)  

Еднаш на три 
години 

СО    200 200 200 (mg/m3) 

NOх   500 500 500 (mg/m3) 

SO2   1500 1500 1500 (mg/m3) 

Прашина 50 50 50 (mg/m3) 
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6.2    Eмисии во почва 

6.2.1 Нема да има емисии во почвата од активностите во 

инсталацијата. 

6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одлагање 

за секоја непредвидена емисија во почва. 

6.2.3 Операторот ќе ја уредува дворната површина, кругот на 

инсталацијата ќе се одржува чист, нема да се дозволи 

растурање на отпад, суровини и друг материјал. 

6.3    Eмисии во вода (различни од емисиите во канализација) 

Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 

6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа 

Табела. 

 

 

  

6.3.1 Операторот целокупната отпадна вода од технолошкиот 

процес преку систем на канали ќе ја одведува до бетониран 

таложник со изведени четири нивоа. Отпадната вода која 

настанува од фазата сечење на плочки преку мал таложник 

ќе ја одведува во големиот таложник, а прочистената 

отпадна вода рециркулира и се враќа во технилошкиот 

процес.  

6.3.2 Операторот ќе постапува со должно внимание и ќе спречи 

било какво истекување на процесна вода надвор од 

таложникот на локацијата и во околината со кое би се 

предизвикало загадување на животната средина. 

6.3.3          Операторот е должен да се грижи за собирниот капацитет на 

таложникот така што ќе врши дневна контрола на истиот, 

задолжително покривање при атмосферски влијанија и при 

ниски температури и ќе врши негово редовно чистење. 

6.3.4 Операторот ќе обезбеди канализирано истекување на 

атмосферската вода низ сливниците и каналите поставени 

низ и околу инсталацијата, нема да дозволи нивно 

заполнување со биоразградлив отпад или друг инертен 

материјал. 

6.3.5 Операторот е должен да врши редовна контрола над 

исправноста на пумпите кои вршат рециркулирање на 

технолошката вода во таложникот и надвор од него. 

Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda 

Oznaka na to~ka 
na emisija 

Izvor Koli~estvo 

(maks. prosek na ~as) 

Нема емисии во површински води. 
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6.3.6 Отпадната вода која се создава од физиолошките пореби на 

вработените ќе се одведува и собира во септичка јама, која 

ќе се празни од страна на овластен оператор за што 

Операторот ќе поседува случен важечки договор. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    

                                                                              

 

 

                                                               Таложник за отпадни води 

 

6.4    Емисии во канализација 

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија 

наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од 

изворот(ите) наведени во оваа Табела.  

 

Табelа 6.4.1 : Тo~ki nа emisijа вo kаnаlizаcijа 

Оznаkа nа to~kаtа nа 
emisijа 

Иzвor Каnаlizаcijа 

Од инсталацијата нема испуштање на отпадни води во канализационен 
систем. 
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6.4.2 Кога ќе се создадат техничи услови и изградба на 

канализационен систем во близина на инсталацијата, 

Операторот е должен да ги поврзе санитарните отпадни 

води на канализациониот систем.            

6.5              Емисии на топлина 

                              / 

6.6   Емисии на бучава и вибрации 

6.6.1        Операторот во границите на инсталацијата нема да создава  

бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се 

одразило штетно на околината. Бучавата од технички 

поврзаните погони нема да пробива надвор од инсталацијата. 

6.6.2          Интензитетот на бучава во животната средина што се создава  

при работа на машините во рамките на технолошкиот процес 

ќе биде во рамките на Максимално дозволеното ниво од 60db 

дење и 55db ноќе. 

6.6.3      Операторот во континуитет ќе се грижи за стабилноста на 

опремата, за да се исклучи можноста за зголемување на 

осцилациите на истата и предизвикување на вибрации на 

теренот. 
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7        Пренос до пречистителна станица     
за отпадни води 

 / 
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8   Програма за подобрување 

Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 

8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено 

известување до Надлежниот орган за датумот кога билa комплетирана 

мерката, во рок од 14 дена од завршувањето на меркaта. 
 

 

Tabela 8.1.1 : Програма за подобрување 

Oзнака Мерка  Датум на завршување 

8.1 Едукација и тренинг обука на сите 
вработени со цел подигање на свеста 
на вработените за водење грижа за 
животната средина 

континуирано 

 

8.2 

Контрола над сливниците и каналите 
поставени на кровот и околу 
инсталацијата за безбедно 
прифаќање на атмосферските води 

Континуирано, особено 
во пролетниот и 

есенскиот период од 
годината 

8.3 Контрола над пумпите за 
рециркулирање и празнење на водата 
од резервоарот и обратно 

Континуирано, особено 
во зимниот период од 

годината 

8.4 Чистење на таложникот од цврсти 
материи  

континуирано 

8.5 Постојан надзор и контрола над 
целиот систем за прифаќање на 
процесните отпадни води, процесот 
на нивно прочистување и нивно 
повторно враќање во производниот 
процес 

континуирано 

8.6  Поставување на конструкција за 
покривање на таложникот за заштита 
од атмосферски влијанија  

јуни 2020 година 

8.7 Изготвување на План за управување 
со ризици  

април 2020 година  
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9.     Договор за промени 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: 

      а.   Операторот ќе достави до надлежниот орган писмено известување за деталите    

на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа 

Дозвола: и 

 б. Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на 

предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за 

животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата. 

 9.1.2  Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со 

Надлежниот орган, може да се имплементира само откако Операторот му 

даде на 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 секој релевантен документ 

што се однесува на тоа, Дозволата ќе мора да се дополнува. 
 

9.1.3   Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои 
се од типот на : 

 

 Материјална промена  

 Зголемување на природата или количината на било која емисија 

 Системите за намалување/третман или преработка 

 Опсег на процесите што се изведуваат 

 Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, 

или 

  било  каква промена на: 

  инфраструктурата на управување со локацијата или контрола на несакано 

еколошко влијание кои би имале влијание врз животната средина ќе се 

изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со 

Надлежниот орган. 
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Додаток 1 

Писмена потврда 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 го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.  

Мерните 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 некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од 

оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за 

комерцијална доверливост во согласнот со Законот за животна средина. 

Потврдата треба да содржи 

 
Дел 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 или интензитетот на емисија, и времето кога 

се случила емисијата. 

 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 штетата 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. 

 Име      Пошта.................................. 

 Потпис     Датум 

 Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот. 
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Додаток 2 

Извештаи за податоците од мониторингот 

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа 

Дозвола, се наведени подолу. 

 

Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot 

Параметар 
 

Точка на 
емисија   

Период 
за 
давање 
извештај 

Почеток 
на 
периодот 

CO, NOX, SO2, VOC, 
прашина во воздух 

3 испусти од 
електрични 
коморни печки 

А1, А2, А3 

Еднаш на 
три 
години 

Јануари-
Декември
2020 

Квалитет на вода од 
бунар  

(согласно параметри 
од Дозвола за 
користење на вода) 

бунар  Еднаш 
годишно 

Јануари- 
декември 
2020 

 


