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ВОВЕД 
 
Фирмата АЛКАЛОИД АД Скопје ПЦ Фармација Локација Автокоманда 
поднесе Барање за добивање А - дозвола за усогласување со оперативен 
план бр. 11-6294/1 од 01.11.2007 год. до Министерство за животна 
средина и простoрно планирање 
 
По поднесеното барање, од страна на Министерство за животна средина 
и простoрно планирање  добиен е Заклучок бр.11 – 4106/1 од 21.04.2011 
год. во кој се наведени следните недостатоци во однос на комплетноста 
на барањето за  за добивање A дозвола за усогласување со оперативен 
план: 
 
1. Поглавје II:  

- Да се достави мапа со диспозиција на инсталацијата во која ќе се 
идентификуваат локациите во који се создава отпад.  

- Да се приложат кратки детали за активностите кои се превземаат во 
лабораториски објект а се поврзани со активностите кои се предмет 
на издавање на дозволата. 

 
2. Поглавје IV: 

Во целост недостасува. 
Напомена: Да се достави опис на сите суровини и помошни 
материјали, други супстанции и енергии употребени или произведени 
во инсталаациата ( да се достават safety data sheet каде е 
применливо). 
 

3. Поглавје V (V.2) : 
- Во однос на управувањето со отпадот кој што се генерира во 

инталација, да се достави подетален опис на привременото 
складирање на отпадот во самат инсталација. 

- Нема податоци за селектираниот отпадот од пакувања а кои 
потекнуваат од пакуванја на материи кои што се идентификувани 
како опасни. 

- Нема податоци за генерираниот отпад од моторните масла во 
инсталацијата. 

 
4. Поглавје VI: 

Да се достават нови мерења за сите емисиони точки, а кои ке бидат 
извршени од независна и акредитирана лабораторија. 
 

5. Поглавје IX: 
Во целост недостасува. 
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6. Поглавје X: 

Поглавјето X не ги содржи информациите односно описот на 
еколошките аспекти и НДТ во однос на сегашната состојба на 
инсталацијата како што е опишано во Упатсвото за подготовка на 
образецот за А-дозвола за усогласување /А-интегрирана еколошка 
дозвола. 

 
Барателот АЛКАЛОИД АД Скопје ПЦ Фармација Локација Автокоманда 
со внимание ги разгледа наведените забелешки во Заклучокот во однос 
на комплетноста на Барањето и подготви Дополнение на Барањето за 
добивање А дозвола за усогласување со оперативен план со вклучени 
забелешки добиени во Заклучокот. 
 
 
 
1.0. ДОПОЛНЕНИЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ А ДОЗВОЛА ЗА 

УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 
 
 
1. Поглавје II:  
 
 Во прилог мапа со диспозиција на инсталацијата во која се 
идентификувани локациите во кои се создава отпад 

 Детали за активностите на Контрола на квалитет има во барањето 
 Приложени се кратки детали за Институт за истаражување и развој, 
сервис и менза 

 Список и копии од процедури процедури  
 Список и копии од СОП-ови (Стандардни оперативни постапки)   

 
Материјалот е приложен во 
 Прилог 1 на ПОГЛАВЈЕ II  
 Прилог 2 на ПОГЛАВЈЕ II 
 
 
2. Поглавје IV: 
 
 Опис на сите суровини и помошни материјали, други супстанции и 
енергии употребени или произведени во инсталаациата 

  СДС  (safety data sheet) . 
 Табели IV.1.1 и Табели IV.1.2  

 
Материјалот е приложен во 
Прилог 1 на ПОГЛАВЈЕ IV  
Прилог 2 на ПОГЛАВЈЕ IV   
Прилог 3 на ПОГЛАВЈЕ IV 
Прилог 4 на ПОГЛАВЈЕ IV- Табели IV.1.1 и Табели IV.1.2  
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3. Поглавје V (V.2) : 
 
 Опишани се локации на кои се создава отпад 
 Опишани се локации на кои привремено се складира отпад 
 Приложени се Договори со Комуна, Деронија Дрисла, ЕКО-ТЕАМ, 
ПАКОМАК за превемање обврски за управување со отпад од 
пакување, ПАКОМАК за откуп на отпад од пакување, СУНИЛЕНС 

 Табели V 2.1 и Табели V 2.2 
 
Материјалот е приложен во  
Прилог 1на ПОГЛАВЈЕ V (V.2) 
Прилог 2на ПОГЛАВЈЕ V (V.2) - Табели V 2.1 и Табели V 2.2 
 
 
4. Поглавје VI: 

Наравени се нови мерења на сите емисиони точки од страна на 
акредитираната лабораторија на ТЕХНОЛАБ доо Скопје, ЛТ 008.  
 
Во прилог на ова Дополнение Ви доставуваме: 
 
 
 Детали за сите точкасти емисии во атмосфера  
 Основа со мерни места емисии во воздух  
 Нови табели VI.1.1и Табели VI.1.1(емисии од котел), Табели VI.2 и 

VI.3 (главни емисии) и Табела VI.5.1 (бучава) согласно дозволата. 
 Лабораториски Извештај од извршени мерења на емисија на 
загадувачки супстанции во воздух, води и состојба со ниво на бучава 
од Алкалоид АД Скопје ПЦ Фармација - локација Автокоманда 

 
Материјалот е приложен во  
Прилог 1 на ПОГЛАВЈЕ VI- детали 
Прилог 2 на ПОГЛАВЈЕ VI-основа 
Прилог 3 на ПОГЛАВЈЕ VI-табели VI.1.1 
Прилог 4 на ПОГЛАВЈЕ VI-табели VI.1.1 
Прилог 5 на ПОГЛАВЈЕ VI-табели VI.2 
Прилог 6 на ПОГЛАВЈЕ VI-табели VI.3 
Прилог 7 на ПОГЛАВЈЕ VI-табели VI.5.1 
Прилог 8 на ПОГЛАВЈЕ VI-Лабораториски извештај  
 
 
5. Поглавје IX: 
 
 Табели IX.1 Мониторинг на емисиите и точки на земање примероци 

 
Материјалот е приложен во  
Прилог на ПОГЛАВЈЕ IX-табели  
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6. Поглавје X: 
 
 Даден е краток опис на аспектите и сегашната состојба на 
инсталацијата 

 
Материјалот е приложен во  
Прилог на ПОГЛАВЈЕ X  
 
 
7. Поглавје XII: 
 
За ова Поглавје немаше забелешки 
 
 Дополнување и измена  

 
 
Материјалот е приложен во  
Прилог на ПОГЛАВЈЕ X II 
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 2.0. ИЗЈАВА 
 
Со оваа изјава поднесувам Дополнение на барање за добивање А 
дозвола за усогласување со оперативен план/ревидирана 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 дозвола за усогласување со оперативен план 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 Дополнението на барање за добивање А дозвола за 
усогласување со оперативен план или на негови делови за потребите 
на друго лице. 
 
   
 
Потпишано од: АЛКАЛОИД АД Скопје  
(во името на организацијата) 
 
 

Датум:   16. 05. 2001                   
 
 
Име на потписникот :      Живко Мукаетов 
 
 
 
 
Позиција во организацијата: Управител                       
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