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ВОВЕД 

Инсталацијата АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ Струмица, поднесе барање за 

добивање А – интегрирана еколошка дозвола до Министерство за животна 

средина и просторно планирање, Управа за животна средина. 

По поднесеното барање за добивање А – интегрирана еколошка дозвола, од 

страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, Управа за 

животна средина добиен е Записник од одржан консултативен состанок за 

добивање на А – интегрирана еколошка дозвола и заклучено е дека треба да се 

направи надополнување на барањето за добивање А – интегрирана еколошка 

дозвола. 

По поднесеното барање за добивање А – интегрирана еколошка дозвола, од 

страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, Управа за 

животна средина добиен е Заклучок 2 за надополнување на барање по Предмет 

бр. 11-400 2/6 од 14.05.2014, во кој Заклучок се наведени следните дополнувања 

кои треба да се достават по однос на комплетноста на барањето за добивање А – 

интегрирана еколошка дозвола: 

1.Сателитска мапа на локацијата со координати 

2.Означување на мерните места на мапата за воздух, вода и бучава согласно 

стандардните ознаки. 

3.Да се наведат производите во тб. IV.1.1 кои се произведуваат во инсталацијата. 

4.Извршени мерења од вентилационен испуст А1 за параметрите: прашина, NH4, 

NO2, F, со емитирано количество и пополнување на тaб. VI.1.3 

5.Внесување на филтрите како ставка во табела за отпад. 

6.Технолошка шема на отпадните води 

7.Да се дефинира мерното место- бетонската јама(W) со координати 

8.Договор со ЈПКД Турија за чистење на бетонската јама 

9. Извештај од извршени мерења на отпадните води од бетонската јама. 

Барателот Агромаркет ИГОР дооел Струмица постапи по наведените забелешки и 

направи дополнување на Барањето за добивање на А интегрирана еколошка 

дозвола.  

По поднесеното дополнување за добивање на А интегрирана еколошка дозвола 

направен е консултативен состанок и добиен е Записник од одржан консултативен 

состанок за добивање на А интегрирана еколошка дозвола помеѓу МЖСПП и 

Агромаркет Игор ДООЕЛ Струмица. Констатирано е дека треба да се достави 
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дополнување на барањето поради друга фактичка состојба анализирајќи ги сите 

поглавја каде има измени и недоследности. 

 

Барателот Агромаркет ИГОР дооел Струмица постапи по наведените забелешки и 

направи дополнување на Барањето за добивање на А интегрирана еколошка 

дозвола.  

Дополнителните податоци се однесуваат на: 
Поглавје II - Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно 
поврзаните активности,  
Поглавје IV - Суровини и помошни материјали, други супстанци и енергии, 
употребени или произведени во инсталацијата,  
Поглавје V – Ракување со материјали 
Поглавје VI – Емисии 
Поглавје VIII – Опис на технологиите и другите техники за пречување, или доколку 
тоа не е можно, намалување на емисиите на загадувачките материи 
Поглавје XI – Програма за подобрување  
Поглавје XIII  - Ремедијација, престанок со работа,  повторно започнување  со 
работа и грижа по престанок со активности   
Поглавје XIV – Нетехнички преглед 
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II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА; НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО 

ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ 

Во Поглавје II има промени во делот за водоснабдување. 

ИЗМЕНА 

 Водоснабдување 

Инсталацијата АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ с. Владиевци, о.Василево,  Струмица не 

е поврзана со водоводен и комуналнен систем на град Струмица. Од тие причини, 

инсталацијата користи вода од канистри за одвивање на технолошкиот процес и 

хигиенски потреби.Истовремено таа располага со 6 канистри со капацитет од 1000 

литри.  

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИИ, 

УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во Поглавје IV има дополнување и промена во класа на опасност на суровините . 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

Согласно НДТ барањата, операторот треба да води листа на суровини, со нивни 

карактеристики и да има постапки за редовна контрола за поголема еколошка 

безбедност. Инсталацијата се залага да ги почитува и применува НДТ за 

суровините кои би можеле да влијаат негативно на животната средина.  

Влезните суровини, меѓупроизводи и помошните материјали кои се употребуваат 

во производството не се токсични.  

Секоја суровина што се употребува во процесот, односно ѓубривата што се 

употребуваат или добиваат при процесот се испитуваат и се внесуваат во Листа 

на ѓубрива. На суровините, односно ѓубривата се испитува присуство на тешки 

метали. Во составот на губривото не е дозволено присуство на тешки метали или 

во колку има не смее да ги надмине дозволените гранични вредности. 

Испитувањата на суровините се вршат во акредитирана лабораторија по 

соодвтено признати и стандардни методи. 
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Суровините се сместени во просторија и складиште – магацински простор. 

Магацинскиот простор е изграден од тврда градба, просторијата е физички 

одвоена зштитена и обезбдена од надворешни влијанија. Магацинскиот простор 

за растворувачи е изведен согласно овластена организација за таа намена и 

истиот задоволува во однос вентилација и струење на воздухот при што е 

поставена соодветна ПП заштита и средства за реакции при вонредни состојби. 

Подот е бетониран така да и во случај на истекување на каква и да било суровина, 

не може да дојде до загадување на почвата. Во магацинскиот простор е поставена 

нисконапонска електрична инсталација 

Инсталацијата Агромаркет Игор, Струмица располага со широка палета на 

производи. Во зависност од барањата на клиентите се прави најразличен спектар 

на производи. Поради природата на производството, во зависност од барањата на 

клиентите во иднина може да се појават и нови видови на производи. Суровините 

зависно од барањата на клиентите може да се продаваат и како готови производи 

а по потреба со механичко мешање на суровините се формираат нови производи 

со подобрени својства. На одредени производи се врши само препродажба така да 

немаат нивно мешање и комбинирање со останати суровини. 

Во Поглавјето  IV е приложен материјалот со детален опис на суровини и 

помошни материјали употребени или произведени во инсталацијата. 

 Суровините се употребуваат со ниска концентрација, поради што не спаѓаат во 

опасни хемикалии.  

Во табела IV.1.1.1 се претставени готови производи кои се добиваат во 

инсталацијата. 

Во табела IV.1.1.2  се претставени суровините за минерални ѓубрива кои се 

користат во инсталацијата.
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 Во следната табела се претставени сите готови производи кои се добиваат во инсталацијата. 

TABELA IV.1.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se 

upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata  

                                                           
1
   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 

2
 Chemical Abstracts Service 

3
 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 

Реф. 

Бр или 

Материјал/ 

Супстанција1 

CAS
2
 

Број 

Категорија на опасност3)
 

 

Количина Годишна 

употреба 

Природа на употребата R
12

 - 

Фраза 

S
4
 - 

Фраза 

шифра    (тони) (тони)    

1 Chelan sol 30-10-10+T.E. 7727-37-9 / /  Готов производ / / 

2 Chelan sol 20-20-20 + T.E  / /  Готов производ / / 

3 Chelan sol 10-5-35+3Mg0 + 

T.E 

7440-09-7 / /  Готов производ / / 

4 Chelan sol 16-8-32+2MgO+ 

T.E 

7440-09-7 / /  Готов производ / / 

5 Chelan sol 11-4-42+T.E 7440-09-7 / /  Готов производ / / 

6 Chelan sol 13-39-13 + T.E 7723-14-0 / /  Готов производ 34 26 , 45 

7 ENERGY 1415-93-6 / /  Готов производ 36,37,3

8 

26 , 36 

8 Chelan Cu 14025-15-1 / /  Готов производ 22; 

36/37/3

8 

26 , 36 
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9 Amino Fe 16455-61-1 / /  Готов производ 22; 

36/37/3

8 

26 , 36 

10 Chelan B/ Zn 14025-21-9 / /  Готов производ 22; 

36/37/3

8 

26 , 36 

11 Ariston 10294-66-3 / /  Готов производ / / 

12 Rhizoactive 1415-93-6 / /  Готов производ 36,37,3

8 

26 , 36 

13 32:0:0 6484-52-2 / /  Готов производ / / 

14 BASIK 12-4-6 + T.E 7722-76-1 / /  Готов производ 20, 22 2, 24, 44 

15 HYPERPHOS 570 7783-28-0 / /  Готов производ 36, 37, 

38 

26, 37/39 

16 EXTREM LIQUID Ca-Mg 1305-78-8 / /  Готов производ / / 

17 УРЕА (46%) (CH4N2O) 57 – 13 - 16 / /  Готов производ 21/223

6/38 

22-26-37 

18 ШАЛИТРА 34% (NaNO3) 7631-99-4. / /  Готов производ 22; 8 17; 24/25; 

3/7/9; 

36/37 

19 Ariston plus 20 6484-52-2 / /  Готов производ / / 
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TABELA IV.1.1.2  Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se 

upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata  
   

                                                           
4
   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 

5
 Chemical Abstracts Service 

6
 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 

Реф. 
Бр или 

Материјал/ 
Супстанција4 

CAS
5
 

Број 

Категорија на опасност6)
 

 
Количина Годишна 

употреба 
Природа на употребата R

12
 - 

Фраза 

S
4
 - 

Фраза 

шифра    (тони) (тони)    

1.  Фосфореста киселина 
H3PO3 

13598-36-2 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

22-35 26; 
36/37/39-
45 

2.  Монокалиум фосфит 
KH2PO3 
 

13977-65-6 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

/ / 

3.  Калиум Хумат 
C9H8K2O4 

 

68514-28-3 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

/ / 

4.  Моноамониум фосфат 
NH4H2PO4 

 

7722-76-1 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37 23; 37/39 

5.  Уреа фосфат 
H3PO4.CO(NH2)2 

 

4861-19-2 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

26; 37/39 

6.  Диамониум фосфат 
(NH4)2НPO4 

 

7783-28-0 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

26; 37/39 

7.  Фосфорна киселина 
H3PO4 

 

7664-38-2 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

34 26; 45 
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8.  Монокалиум фосфат 
KH2PO4 

 

7778-77-0 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
Готов производ 

/ / 

9.  Амониум полифосфат 
(NH4)n+2PnO3n+1 

 

68333-79-9 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

/ 20/21; 
36/37; 61 

10.  Калиум Нитрат 
KNO3 

 

7757-79-1 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

8 / 

11.  Калциум Нитрат 
Ca (NO3)2.4H2O 
 

13477-34-4 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

8; 36; / 

12.  Калциум Магнезиум Нитрат 
Ca (NO3) 2 

Mg (NO3)2 + 6H2O 

 
 

13477-34-4 
13446-18-9 

 

/  
 
/ 

 Суровина за минерални 
ѓубрива 

8; 41 26; 39; 

13.  Магнезиум нитрат 
Mg (NO3)2 + 6H2O 
 

13446-18-9 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

8; 41 26; 39; 

14.  Амониум сулфат 
(NH4) 2SO4 

 

7783-20-2 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

36/37/
38 

26; 37/39 

15.  Микронутритиенти 
Fe - 6 
Fe – 13 
Zn -15 
Mn – 13 
Cu – 15 
Ca- 10 
Mg – 6 
Na – 4 

 
16455-61-1 
15708-41-5 
14025-21-9 
15375-84-5 
14025-15-1 

62-33-9 
14402-88-1 
13236-36-4 

/ /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

 
22; 
36/37/
38 

 
26; 36 

16.  Натриум триполифосфат 
Na5P3O10 

 

7758-29-4 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

26 
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17.  Натриум хексаметафосфат 
Na (PO3 ) 6 

 

68915-31-1 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

20; 25; 

18.  Тетра натриум пирофосфат 
Na4P2O

- 
 

7722-88-5 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

26; 36; 

19.  Дикалиум пирофосфат 
K2HPO4 

 

7758-11-4 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

35; 
36;22 

22;24;36;2
6;45;36 

20.  Тетракалиумпирофосфат 
K4P2O

- 
 

7722 – 88 – 5 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

22; 24/25; 
26 

21.  Хумусна киселина 
 

1415 – 93 – 6 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 

36/37/
38 

26; 36; 

22.  Уреа 46% 
CH4N2O 
 

57 – 13 – 16 / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

21/22
36/38 

22-26-37 

23.  Шалитра 34% 
NaNO3 

7631-99-4. / /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

22; 8 17; 24/25; 
3/7/9; 
36/37 

24.  N –P –K 
Kалиум хлорид  
Монобазен амониум 
фосфат  
уреа  
цинк оксид 

 
7447-40-7 
7722-76-1 

 
57-13-16  

1314-13-2 

/ /  Суровина за минерални 
ѓубрива 
 

20;22 2; 24;44 
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V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ 

ИЗМЕНА 

Инсталацијата Агромаркет Игор ДООЕЛ Струмица за транспорт користи сопствени 

возила и располага со две комбиња и 1 виљушкар. 

Готовите производи се пакуваат во определен простор за пакување и со рачен 

вилушкар се носат на складирање во магацин. Во магацинот готовите грануларни 

и кристални производи пакувани во книжна, пластична и др. амбалажа се 

поставуваат на палети, најмногу до три палети едни врз други. Од магацините до 

комбето, готовите производите се пренесуваат со вилушкар. 

 

Во инсталацијата Агромаркет Игор ДООЕЛ Струмица се врши селектирање на 

следните видови отпади: 

- комунален отпад 

- Отпад од хартија 

- Отпад од пластика 

 

 

 

Краткок опис на секој од видовите отпад: 

- Во АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, СТРУМИЦА се создава комунален отпад 

од секојдневното работење  

- Во АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, СТРУМИЦА отпад од хартија се создава од 

картони и кутии од суровините кои се употребуваат за производство 

- Во АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, СТРУМИЦА отпад од пластика се формира 

од пластични вреќи, канти, буриња итн. од суровините кои се употребуваат 

за производство.  
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- Во АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, СТРУМИЦА отпадна вода е резултат од 

одвивање на технолошкиот процес и од вентилациониот систем, и како 

резултат на санитарните (хигиенски) потреби на вработените.  

 

Отпадот од пакување се превзема од Организацијата Пакомак ДОО Скопје, а 

собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад и 

превземање на отпадна вода се врши од страна на Организацијата ЈПКД Турија 

с.Василево, Струмица. 

Инсталлацијата Агромаркет Игор ДООЕЛ има склучено Договор со наведените 

Организации.
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TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 

 

* Табелата V.2.1 не е пополнета бидејќи на предметната локациоја не  е идентификувано користење/ одложување 

на опасен отпад. 

 

 

                                                           
7
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

8
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 

Отпаден 

материјал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад  

Главен 

извор7’8 

Количина Преработка/од

ложување во 

рамките на 

самата 

локација 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

Одложување 

надвор од 

локацијата 

 

   Тони/месечн

о 

м3 / месечно 

 

(Начин и 

локација) 

(Метод, 

локација и 

превземач) 

(Метод, 

локација и 

превземач) 
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TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 

                                                           
9
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

10
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 

Отпаден 

материјал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад  

Главен 

извор9’10 

Количина Преработка/од

ложување во 

рамките на 

самата 

локација 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

Одложување 

надвор од 

локацијата 

 

   Тони/месечн

о 

м3 / месечно 

 

(Начин и 

локација) 

(Метод, 

локација и 

превземач) 

(Метод, 

локација и 

превземач) 

Комунален 

отпад 

20 03 01 Секојдневно

то работење 

 173 кг Одложување Се превзема од 

овластена 

организација 

ЈПКД Турија, о. 

Василево 

Се превзема од 

овластена 

организација 

ЈПКД Турија, о. 

Василево 

Хартија 

(картони, 

кутии) 

20 01 01 Пакување  6,9 кг Одложување  Се превзема 

од овластена 

организација 

ПАКОМАК 

 Се превзема од 

овластена 

организација 

ПАКОМАК ДОО, 
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ДОО, Скопје Скопје 

Пластика 

канти 

буриња, 

вреќи 

20 01 39 Пакување / 289,7кг Одложување  Се превзема 

од овластена 

организација 

ПАКОМАК 

ДОО, Скопје 

 Се превзема од 

овластена 

организација 

ПАКОМАК ДОО, 

Скопје 
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VI ЕМИСИИ 

ИЗМЕНА 

Во ова Поглавје се идентификувани влијанија врз животната средина од 

Инсталацијата АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, СТРУМИЦА кои се јавуваат во 

текот на превземање и складирање на суровини и енергенси, при 

технолошкиот процес на производство (пакување), како и во тек на товарање, 

складирање и транспорт на готови производи. 

Негативни влијанија можат да се очекуваат од складираните суровини или 

готови производи согласно нивните физичко – хемиски особини. Потенцијална 

можност од истекување на суровините е мала, поради сместувањето на истите 

во специјален за таа намена магацин со бетониран под при што истите се 

поставени на дрвени палети. Со ова се минимизираат или елиминираат 

штетните влијанија во  почва или вода. 

Во следната табела е даден приказ на можните емисии од постројката на 

АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, Струмица во согласност со смерниците за 

најдобрите расположливи техники за ваков вид на производство.  

Табела 1 

Идентификувана емисија Извор 

 

Бучава Работа на машини, возила 

Емисија на отпадна вода Од санитарни потреби на 

вработените, од миење на 

опремата 

Од вентилационен испуст 

Отпад Повеке видови на отпад (прикажани 

во табела V.1) 
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Генерално, инсталацијата АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ, Струмица 

предизвикува  незначителни емисии, но со оглед на природата на супстанциите 

со кои работи, мора да ги Превземе сите мерки на претпазливост за да се 

спречи значителна емисија во животната средина.  

Инсталацијата Агромаркет Игор ДООЕЛ има поставено вентилациоенен систем 

кој нема директен испуст во воздух. Технологијата на вентилациониот систем е 

изведено со поставување на вентилатор кој го извлекува воздухот од 

просториите и го усмерува во канистер со вода. Вентилациониот испуст е 

споен со канистерот. На самиот канистер е поставен и филтер преку кој 

излегува воздухот, а цврстите честички и прашината се таложат и се 

задржуваат. Филтерот по потреба се менува. Водата од канистерот се собира и 

се превзема од ЈПКД Турија.  

Координати на вентилационен испуст : 34Т 0635764, УТМ 4597182 (±7м) 

Вентилациониот систем со канистерот е прикажан на слика бр.1  
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Слика бр.1 Вентилационен испуст
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

Referenten broj na to~ka na  emisija: Вентилационен испуст  0635764, 4597182 (±7м) 

 

Parametar Pred da se tretira(1) Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm
3 kg/h  mg/Nm

3 kg/h. kg/year 

 Sredno Maks. Sredno Maks.  Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

         

         

        

 

           

1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo treba 

da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in. 

*Табелата VI. 1.3.не е пополнета бидејќи нема испуштање на хемиски штетности во амбиентален воздух
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VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  

ИЛИ ДОКОЛКУ Е МОЖНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА 

ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 

ИЗМЕНА 

Како резултат на работните активности на инсталацијата и согласно генезата 

на процесот, како загадувачи на животната средина се регистирани следните 

влијанија: 

1. влијанија од евентуално несоодветно третирање на отпадот 

2. бучава која е резултат на работата на самата инсталација 

  

 

Извештај од извршени мерења на отпадните води од канистер од 

вентилационен испуст. 

Од канистерот на вентилациониот испуст е мострирана отпадна вода и 

извршена е лабораториска анализа. 

(Прилог: Лабораториска анализа) 

 

Празнење, чистење на септичка јама и собирање на отпадната вода од 

канистерот од вентилациониот испуст, го врши Јавно Комунално Претпријатие 

Турија, со кое Инсталацијата има склучено Договор. 
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Х ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРО ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 

ИЗМЕНА 

Во Поглавје Х има промена во табелата за најдобро достапни техники НДТ 

Од табелата бр.Х.1НДТ се брише точката 2 :Ракување и складирање на опасни 

материи (OFC_BREF, page 374). Инсталацијата не користи опасни материи 

и точката 4: Намалување на емисијата на отпадни гасови (OFC_BREF, page 

376, 377). Инсталацијата нема емисија на отпадни гасови од вентилационен 

систем. 

 

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ: 

 

Активност  1:   Поставување на поголем број на вентилациони 

системи во просториите во кои се врши 

технолошкиот процес 

Активност  2:   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел 

подигање на свеста на вработените за водење 

грижа на животната околина 

Активност  3:   Редовно чистење на септичката јама и нејзино 

одржување 

Активност 4:    Поставување на филтери на машините на канални 

испусти и навремена промена на истите 

Активност 5:    Редовно чистење и сменување на филтерот кај 

вентилациониот систем 

Активност 6: Приклучување на инсталацијата на канализационен 

систем 
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ИЗМЕНА 

Во ова Поглавје има промена за Активност бр.5. 

Активност  5:   Редовно чистење и менување на филтерот кај вентилациониот 

систем   

Со извршување на оваа активност се овозможува заштита на 

животна средина и уредно функционирање на вентилациониот 

систем. 

 

Во табела е дадена Програмата за подобрување за активноста 

бр 5. 

Активност бр.5 

1. ОПИС НА АКТИВНОСТИТЕ 

Редовно чистење и менување на филтерот кај вентилациониот систем 

2.Предвидена дата за почеток на реализација 

По потреба во текот на годината 

3.Предвидена дата за завршување на реализација 

Тековно 

4.Вредност на мерливи податоци до и за време на реализација 

/ 

5.Вредности на мерливи податоци по реализација на активноста 

/  

6.Влијание врз ефикасноста 

правилно управување и селектирање на настанатиот отпад на 

инсталацијата. 

7.Вредност на инвестицијата 

/ 
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XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА,  
ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ  СО РАБОТА И 
ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК СО АКТИВНОСТИ   

 
Во ова Поглавје има промена во точката за водоснабдување и во точката XIII.5 

Престанок на работа во делот за активностите кои што би произлегле во случај 

на престанок со работа. 

Агромаркет Игор ДООЕЛ Струмица има 6 канистри за вода со капацитет од по 

1000 литри. 

Инсталацијата не употребува масла, средства за подмачкување или гориво, 

така да при престанок со работа не можат да бидат затекнати. 

 

 

XIV     НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Во Поглавјето има промени во деловите: 

 На Инсталацијата се користат 6 канистри од по 1000литри 

 Во инсталацијата Агромаркет Игор ДООЕЛ Струмица се врши 

селектирање на следните видови отпади: 

- комунален отпад 

- Отпад од хартија 

- Отпад од пластика 

На Инсталацијата нема одложување на опасен отпад. 

 Инсталацијата има промена во вентилациониот систем. Од 

вентилациониот систем нема директен испуст во воздухот, како што е опишано 

во претходното барање за интегрирана еколошка дозвола. 

Со оглед на промената на вентилациониот систем, нема емисии во воздух со 

што наведените мерки за намалување на емисии во воздух не се соодветни. 
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ИЗЈАВА 

Со оваа изјава поднесувам Дополнение на барање за добивање А – 

интегрирана еколошка дозвола, во согласност со одредбите на Законот за 

животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова Дополнение на барање за 

добивање  А – интегрирана еколошка дозвола се вистинити, точни и 

комплетни. 

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна 

средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на 

Дополнение на барање за добивање  А – интегрирана еколошка дозвола 

или на негови делови за потребите на друго лице. 

 

Потпишано од: АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ Струмица 
(во името на организацијата) 

 
 
Датум: 27.02.2015 
 
 
 
Име на потписникот:___________________________________ 
 
 
Позиција во организацијата:_____________________________ 
 
 
 
 

Печат на компанијата: 
 








