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ПРИЛОГ I 
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I.1 Op{ti informacii  

Ime na kompanijata1  
Dru{tvo za proizvodsvo, trgovija i uslugi 
Xonson Meti DOOEL Skopje 

Praven status  
DOOEL 

Sopstvenost na 
kompanijata 

 
Xonson Meti DOOEL Skopje 

Adresa na sedi{teto   
 
TIRZ Skopje 1, 1041 Ilinden,  
Republika Makedonija 
 
 

Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 
pogore spomenatata) 

 
 
 
 
 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

 
6246648 
 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

 
34.30 

SNAP kod3 0603; 0910; 0602 

NOSE kod4 107.03; 105.14; 107.02 

Broj na vraboteni 409 
 

Ovlasten pretstavnik  

Ime  Jatin Jadavji Thakrar 
 

Edinstven mati~en broj 761041113 
 

Funkcija vo kompanijata Generalen direktor 
 

Telefon 00389 (0) 23521259 

Faks 00389 (0) 23251303 

e-mail jatin.thakrar@matthey.com 

 
 
 
Sudska registracija: 
                                                
1 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 
2 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 
3 Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  
Upatstvoto 

4 Nomenclature for sources of emission dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto 
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Sudska registracija: 
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I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe 
aktivnostite se odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan 
pogore). 
 

Ime na sopstvenikot  
Republika Makedonija 
 

Adresa 
 

 
Tehnolo{ko industriska razvojna zona 
Skopje 1, s.Bunarxik, Op{tina Ilinden, 
Republika Makedonija 
 
 
 
 

 
 

I.1.2 Sopstvenost na objektite 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo koi 
aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 
 

Ime:  
Xonson Meti DOOEL Skopje 
 

Adresa:  
 
TIRZ Skopje 1, 1041 Ilinden,  
Republika Makedonija 
 
 
 

 
 

I.1.3 Vid na baraweto5 

Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija  

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

H 

Prestanok so rabota  

 
 

                                                
5 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 
instalacijata 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 

8 
Прилог 1 

 

I.2 Informacii za instalacijata 

Ime na instalacijata6 Fabrika za avtokatalizatori  
Xonson Meti DOOEL Skopje 
 

Adresa na koja instalacijata e 
locirana, ili kade }e bide 
locirana 

 
 
 
TIRZ Skopje 1, 1041 Ilinden,  
Republika Makedonija 
 
 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri-5 
Istok, 5 Sever)7 

41°59` 09.76``N 
21°37`24.41``E 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

 
Prilog 1 
4. Hemiska Industrija 
4.1 Hemiski instalacii za proizvodstvo 
na bazi~ni organski hemikalii, kako 
{to se: 
(a) organometalni soedinienija 
 
4.2 Hemiski instalacii za proizvodstvo 
na bazi~ni neorganski hemikalii, kako 
{to se: 
(b) soli, kako {to se ammonium hlorid, 
kalium hlorat, kalium karbonat, 
natrium karbonat, perborat, srebro 
nitrat. 
Prilog 2 
6.7. Instalacii za povr{ini tretirani 
od supstanci, objekti ili produkti koi 
koristat organski re{enija, posebno za 
ve{ta~ko |ubrewe, pe~atewe, 
plastuvawe,spu{tawe, vodotpornost, 
golemina, boewe, ~istewe ili 
neplodnost, so kapacitet na tro{ewe 
od 10 i 150 kg na ~as 
 

Proektiran kapacitet 850 000 par~iwa 

                                                
6 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide 
registrirana vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
7 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na 
instalacijata treba da se podnesat vo Prilogot I.2. 
8 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. 
Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e 
tehnologii koi se cel na ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. 
Kodovite treba jasno da se odeleni me|u sebe. 
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Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na 
apliciraweto vo Prilogot Br. I.2. 
 
Во продолжение следат приложени копија од централен регистар 
(тековна состојба), договор за долготраен закуп на градежно земјиште и 
геодетски елаборати на објектите кои се предмет на проширувањето. 
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I.2.1 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na 
dozvolata  

 

Ime  
David Graham  

Edinstven mati~en broj 761041113 

Adresa 
 
 
 
 

 
TIRZ Skopje 1, Ilinden, R. Makedonija 
 
 

Funkcija vo kompanijata Menaxer za `ivotna sredina, bezbednost i 
zdravje pri rabota 

Telefon 070 410 280 

Faks 00389 (0) 23251303 

e-mail matosv@matthey.com 

 

I.3 Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana 
ekolo{ka dozvola 

 

Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na 
dobienata A integrirana ekolo{ka dozvola.  
 

Ime na instalacijata (spored 
va`e~kata integrirana ekolo{ka 
dozvola)  

Xonson Meti DOOEL 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 
ekolo{ka dozvola  

12. 07. 2012 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 
dozvoli  

07. 09. 2012 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 
lociran 

TIRZ Skopje 1, 1041 Ilinden,  
Republika Makedonija 
 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

Skopski region, Op{tina Ilinden, 
KP 602/13 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  

Zna~itelno zgolemuvawe na obemot 
na proizvodstvo preku izgradba na 
dopolnitelna proizvodstvena hala, 
magacinski prostor i sklad za te~ni 
hemikalii, kako i promena vo 
koristenite energensi. 
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Opis na predlo`enite izmeni. 
 
Xonson Meti DOOEL pravi pro{iruvawe na prvi~niot objekt preku 
izgradba na dve novi proizvodni linii, so {to vkupniot broj na 
proizvodstveni linii }e iznesuva ~etiri. Novite proizvodstveni 
linii, t.e. Linija 3 i Linija 4 }e bidat smesteni vo kompletno nova 
proizvodstvena hala. Tehnologijata na proizvodstvo }e bide ist kako 
i na prethodnite dve linii, so taa razlika {to namesto priroden gas, 
kako energens }e se koristi elektri~na energija. Priroden gas }e se 
koristi samo za rabotata na klima uredite.  Дополнително ќе биде 
изградена линија за рачно дозирање наречена Линија 10 во која ќе биде 
организирано производство на мали нарачки, како и чистење на метални 
катализатори кои се извалкани со облога. Веднаш до Линијата за рачно 
дозирање ќе се наоѓа и новоизграден магацин за резервни делови како 
потреба на одделот за одржување во ЏММК.     
Pro{iruvaweto isto taka opfa}a izgradba na dopolnitelen 
magacinski prostor koj }e bide izgraden vedna{ do postoe~kiot 
magacin, kako i sklad za te~ni hemikalii koj }e se nao|a severo-
isto~no od postoe~kiot objekt. 
Isto taka }e se vr{i pro{iruvawe na proizvodstveniot kapacitet na 
pogonot za proizvodstvo na soli od platinestata grupa na metali so 
dodavawe na dopolnitelni reaktori za proizvodstvo na Platina 
Nitrat, kako i voveduvawe na nov proizvod, Platina Malonat.  
Pro{iruvaweto }e opfa}a i kompletno nova zgrada vo koja }e bidat 
smesteni kancelarii na menaxmentot i tehni~kiot kadar koj e 
direktno involviran vo proizvodstvoto.



 

26 
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ПРИЛОГ II 

 

ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, ТЕХНИЧКИ ЕДИНИЦИ И АКТИВНОСТИ КОИ 
СЕ ВО ДИРЕКТНА ПОВРЗАНОСТ 
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2.1. ОПИС 

Opisot na tehnolo{kiot proces ostanuva ist kako и vo претходно 
доставеното барање по кое е издадена дозволата. 

Во меѓувреме, Џонсон Мети ДООЕЛ ги имплементираше Системот за 
управување со Животна Средина ISO 14001:2004 и Системот за 
управување со Безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 и 
успешно ја помина Сертификациската проверка од страна на акредитирана 
компанија за што го приложуваме следниот сертификат: 

 

Слика 2.1 – Сертификат за ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и OHSAS 18001: 2007 
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2.1.1 Авто-Катализаторите и Смесата за Хемиско Обложување на 

Каталитичките Супстрати  (во понатамошниот текст „Облога“)  
Нема промена во овој дел од барањето.  

2.1.2 Опис на Фабриката 

Во овој дел ќе се опишат значителните проширувања на инсталацијата. 

  

 

Слика 2.2 – Сателитски приказ на проширувањето на постоечката инсталација 
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 (i) Дополнителен магацински простор (Диспеч): Функција - Складирање на 
завршни производи кои чекаат транспортирање. Приземјето е на единечно ниво и 
во халата нема да има рафтови туку се ќе биде складирано на подот. Димензии- 
15,5м широчина, 124 м должина, 6м висина. Конструкција- Рабови од челик со 

слоеви од изолиран челик и бетонски под. 

 

Слика 2.3 – Приказ на Дополнителниот магацински простор 

(ii) Нова Производствена хала: Функција-Новата производна хала ќе се состои од 
два ката од кои на приземниот кат ќе има две производни линии (Линија 3 и 4) за 
обложување на катализаторите со облога, додека на горниот кат ќе се произведува 
Облогата збогатена со ПГМ метали. Во новата производна хала нема да се 
произведува Основна суспензија и истата ќе продолжи да се подготвува во 
постоечката производна хала и преку Автоматски Управувани Возила ќе се носи до 
новата производна хала на збогатување со ПГМ метали. Во постоечката зграда ќе 
се инсталираат дополнителни садови за подготовка на Основна Суспензија за да се 
задоволат потребите на производството кое се очекува да се удвои со 
проширувањето на инсталацијата. Димензии - 27м широчина, 141м должина, 
17,3м височина. Конструкција- Рабови од челик со слоеви од изолиран челик и 

бетонски под. 

 

Слика 2.4 – Поглед на новата производна хала од запад кон исток 
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Слика 2.5 – Приказ на внатрешноста на погонот за обложување на катализатори 

 

Слика 2.6 – Поглед на издувните канали од Печката на Линија 3 

 

Слика 2.7 – Приказ на вториот кат на новата производна хала-Погон за производство на 
Облога 
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(iii) Нова Административна зграда: Функција - Новата административна зграда 
всушност има две функции. Првата функција е да обезбеди канцелариски 
простории и трпезарија за техничкиот кадар кој е директно инволвиран во 
производството. Тука спаѓаат одделите за Производство, Одржување, Автоматика, 
Животна средина, безбедност и здравје, Постојано подобрување, Лин и Контрола 
на квалитет. Втората функција на новата зграда е да обезбеди премин (мост) 
помеѓу постоечката и новата производна хала со цел транспорт на основната 
суспензија со помош на Автоматски Управуваните Возила. Новата зграда се состои 
од 4 нивоа на кои се сместени канцелариите, трпезаријата, лифтот и преминот за 
АУВ. Димензии: 17,5m широчина, 78м должина, 17,3м височина. Конструкција-
Зајакнат бетон. 

 

Слика 2.8 – Поглед на новата административна зграда од запад кон исток 

 

Слика 2.9 – Приказ на преминот за АУВ во внатрешноста на новата административна зграда 
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(iv) Фабрика за Соли од PGM (Платинеста Група на Метали): Функција - 
Производство на соли од благородни метали, кои се користат за производството на 

авто-катализатори. Во зградата ќе се инсталираат два нови реактори за потребите 
на зголемениот обем на производство од кои еден реактор за Платина Нитрат и 
еден реактор за Платина Малонат кој е нов производ во рамките на Џонсон Мети 
ДООЕЛ. Зградата се состои од две нивоа. Димензии- 21м широчина, 43 м 
должина, 10 м височина. Конструкција: Рабови од челик со слоеви од изолиран 

челик и бетонски под. 

(v) Магацин за складирање на течни хемикалии: Функција  - Соодветно 
складирање на течните хемикалии. Зградата е на едно ниво поделено на три дела 
кои физички ќе ги разделуваат течните хемикалии кои можат да реагираат меѓу 
себе при евентуално излевање. Зградата е ќе биде снабдена со уреди за 
вентилирање, загревање и ладење на воздухот, противпожарен систем, собирен 
канал со јама за собирање на излеани течности. Димензии: 17м широчина, 24 м 
должина, 7м височина. Конструкција: Рабови од челик со слоеви од изолиран 

челик и бетонски под. 

(vi) Оџаци : Функција: Отстранување на процесните гасови во атмосферата. За 
потребите на проширувањето ќе се инсталираат два оџаци, т.е. по еден за секоја 
производна линија. Оџаците ќе бидат 24,5м високи и со дијаметар од 1,1м. Истите 
ќе бидат со кружен пресек, направени од челик и поставени на бетонски темели со 
цел обезбедување на нивната стабилност. На висина од 18м ќе бидат поставени 
кружни пристапни платформи кои ќе служат за мерење на емисии од подготвените 
мерни приклучоци. Бидејќи како енергенс за работата на сушарите и печките за 
калцинирање на производот во новата фаза ќе се користи електрична енергија 
наместо природен гас, се очекува емисиите во атмосферата да опаднат за 
параметрите CO, CO2 и прашина. Димензии: Висина 24,5м, Дијаметар 1,1м. 

 

Слика 2.10 – Приказ на првиот инсталиран сегмент на оџакот за Линија 3 со бетонскиот темел 
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Слика 2.11 – Приказ на сегментот од оџакот со заварена пристапна платформа за вршење на 
мерења на емисија на полутанти во атмосфера 

(vii) Линија за рачно дозирање (Линија 10) : Функција: Производство на мали серии 
за кои е неисплатливо да се работаат на големите производни линии, како и 
чистење на метални катализатори извалкани со облога. Зградата е на едно ниво со 
вкупна површина од 480m2. Во неа е сместена линија за мали нарачки (серии) и 
истата се состои од преносна трака, туш за дозирање на облога со ротирачка маса и 
сушара. Разликата е во тоа што на оваа линија производот нема да се калцинира во 
индустриска печка како на останатите линии, туку после сушењето ќе се складира 
и ќе се калцинира на Линија 1 за време на викенд кога бројот на исушени 
катализатори од Линија 10 ќе го достигне доволниот број. Во јужниот дел на халата 
на Линија 10 ќе биде сместена таканаречена CNC машина на која металните 
катализатори извалкани со облога ќе се чистат. Димензии- 18м широчина, 24 м 
должина, 10 м височина. Конструкција-челична конструкција со фасадни панели. 

 

Слика 2.12 – Приказ на внатрешноста на Линија 10 
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Слика 2.13 – Линија 10 гледана од исток кон запад 

(viii) Магацин за резервни делови: Функција: Складирање на резервни машински 
делови за опремата на залиха. Зградата е на едно ниво и зафаќа 200m2 површина. 
Резервните делови се наредени на полици по должината на објектот. Димензии: 
20м должина, 10м широчина, 5м височина. Конструкција: челична конструкција со 
фасадни панели. 

 

Слика 2.14 – Магацин за резервни делови гледан од југ кон север 

2.2 ИСТОРИЈАТ НА ОБЈЕКТОТ И ДЕТАЛИ ОКОЛУ ПРОЦЕНКАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Целосна процена на аспектите од животната средина беше направена од 

специјализирана под-изведувачка организација, пред отпочнувањето со 

градежните активности на Џонсон Мети Македонија.  
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За потребите на проширувањето беше изготвен Еколошки Елаборат доставен до 
Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање како еден од 
условите за добивање на градежна дозвола. Еколошкиот Елаборат беше доставен и 
до Одделот за Интегрирано Спречување и Контрола на Загадувањето во рамките на 
Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање. 

2.3. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ 

Производниот процес во глобала останува ист како и тој што е опишан во 
претходното барање.  

Разликите се следниве: 

1. Како енергенс за работа на Сушарите и Печките за калцинирање ќе се 
користи електрична енергија наместо природен гас. Со тоа емисијата на 
полутанти во атмосферата како што се CO, CO2 и прашина се очекува да се 
намалат. 

2. Се воведува нов производ во Фабриката за ПГМ соли, Платина малонат. За 
таа цел се воведува нова суровина, Малонска киселина.  

3. Процесот на сушење на катализатори во Линија 10 е ист како и кај 
останатите производни линии. Се воведува нова работна активност – 
чистење на метални катализатори извалкани со облога на барање на нашите 
клиенти. Чистењето ќе се врши со CNC машина која ќе биде опишана 
подолу во овој Прилог. 

2.3.1. Прием на сирови материјали и складирање. 

Во делот за Прием и складирање на сурови материјали се врши промена на подобро 
со тоа што како дел од проширувањето, Џонсон Мети ДООЕЛ гради засебен 
Магацин за складирање на течни хемикалии. Магацинот ќе биде поделен на три 
дела во кои посебно ќе се складираат запаливи материи, органски соединенија и 
оксидирачки соединенија, за да се спречи нивен контакт при евентуално 
истекување при кој може да настане несакана хемиска реакција која би довела до 
пожар или експлозија. Просториите во магацинот ќе бидат обрабени со собирни 
канали кои завршуваат во непропусна јама за собирање на евентуалното 
истекување на хемикалии. Подот ќе биде направен од материјал кој не дозволува 
создавање на статички електрицитет. Магацинот ќе биде обезбеден со систем за 
дојава и спречување на пожари, систем за вентилација и систем за греење и ладење 
со цел складирање на хемикалиите на оптимална температура. 
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Слика 2.15 – Приказ на магацинот за складирање на течни хемикалии во целост 

 

Слика 2.16 – Приказ на собирниот канал и собирната јама во една од просториите 

 

Слика 2.17 – приказ на една од просториите во магацинот за складирање на течни хемикалии 
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2.3.2 Производство на Суспензија и складирање на истата 

Производството на основната суспензија останува да се прави во постоечката 
производна хала на вториот кат. Како промена може да се истакне само 
проширувањето на капацитетот на производството преку додавање на 
дополнителни садови за подготовка на суспензијата за да го задоволи зголемениот 
обем на производство. Како мерка на претпазливост, подот на вториот кат е појачан 
со дополнителни челични потпорни греди според претходно изготвен проект и 
добиена градежна дозвола. 

2.3.3 Производство на Облога 

Во новата производна хала ќе има идентичен погон за производство на Облога како 
и во постоечката производна хала. Главната суспензија ќе се транспортира од 
постоечката производна хала во новата производна хала со АУВ. Како премин за 
АУВ ќе се користи дел од новата административна зграда споецијално дизајниран 
за таа намена. 

Процесот за производство на Облогата не се менува.  

 

Слика 2.18. Автоматски управувани возила (АУВ) се користат за транспорт на мобилни 
резервоари кон станици за разни хемиски адитиви во областа за производство на Облога. 
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2.3.4 Производствена Хала- Каталитичко Обложување. 

Процесот на каталитичко обложување останува комплетно ист. Единствена разлика 
е во тоа што како енергенс нема да се користи гас на Линија 3 и 4. Сушарите и 
печките за калцинирање се дизајнирани за работа на електрична енергија со што се 
очекува емисијата на јаглерод моноксид, јаглерод диоксид и прашина значително 
да се намали.  

2.3.4.1 Линија 10 – Сушење на катализатори 

Линијата за обложување и сушење на катализатори се состои од преносна трака и 
индустриска сушара. Индустриската сушара работи на електрична енергија, за 
разлика од сушарите на Линија 1 и 2. Издувните гасови од сушарата се исфрлаат 
низ оџак висок 25м кој се наоѓа на западната страна од погонот на Линија 10. 
Мерења на емисија од овој испуст се планирани со добивањето на Измената на А-
Интегрирана еколошка дозвола.  

Производниот процес се состои од дозирање на облога од едната страна на 
катализаторите со вакуум тушеви и сушење на катализаторите во индустриската 
сушара. По излегувањето на катализаторите од сушара, операторите рачно ги 
превртуваат катализаторите од другата страна (на линија 10 нема роботи како на 
останатите линии) и ги враќаат на почеток на линија за да се обложат и исушат од 
другата страна. Така исушените катализатори се складираат во областа на Линија 
10 и се чека погоден момент за нивно калцинирање во индустриската печка на 
Линија 1. 

2.3.4.2 Линија 10 – Чистење на метални катализатори со CNC машина 

Чистењето на металните катализатори се врши на барање на клиентот. За таа цел 
Џонсон Мети ДООЕЛ има набавено CNC машина за чистење на индустриски 
делови од типот AXYZ 4000 CNC Router. AXYZ 4000 CNC Router е една од 
најпопуларните машини за чистење на метални делови во индустријата. Ширината 
на преносната трака изнесува 145cm, додека должината изнесува 244 cm. Истата се 
напојува со електрична енергија.  

На почетокот од линијата се ставаат по 4 катализатори на преносната трака и 
истите поминуваат низ сноп од вртливи челични четкички кои го отстрануваат 
вишокот на облога од страните на катализаторите. Откако ќе дојдат до крајот на 
линијата операторите ги вртат на спротивната страна со цел да се исчистат од двете 
страни. Откако ќе се исчистат од обете страни, катализаторите се пакуваат и се 
испраќаат до клиентот. Делот од преносната трака каде што се врши чистењето на 
облогата со челични четкички е целосно застаклен од сите страни. Во застаклениот 
дел е поставено црево за екстракција на фината прашина од облога која настанува 
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како резултат на чистењето. Екстракцијата служи за спречување на фугитивна 
емисија на прашина во работната и животната средина.  

 

Слика 2.19 – Приказ на машината за чистење на метални делови AXYZ 4000 CNC Router  

2.3.5 Производство на ПГМ Соли - Фабрика за ПГМ Соли 

Како дел од проширувањето на постоечката инсталација, во фабриката за ПГМ 
соли ќе се инсталираат два нови реактори за да се задоволат потребите за 
планираното зголемување на производството. На слика 2.20 е прикажано местото 
на дополнителните реактори.  
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Слика 2.20-Зграда на Фабриката за ПГМ Соли со прикажаната локација на проширувањето 
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Новоинсталираните реакторски садови ќе бидат од ист тип како и претходните. 
Пример за реакторски сад е приложен на слика 2.21. 

 

Слика 2.21- Хемиски отпорен реакторски сад, обложен со стаклен слој, типичен за Фабриката 
за ПГМ соли. 

Процесите на добивање Платина Нитрат, Паладиум Нитрат и Влажното 
пречистување на хлороводородната киселина и хлорот се опишани во претходното 
барање и истите нема да се променат. 

Како нов процес може да се издвои производството на Платина Малонат: 

• Производство на Платина Малонат 

Процесот за добивање на Платина Малонат започнува исто како и процесот за 
добивање на Платина Нитрат. Најпрво се врши хлоринација на платината со 
хлороводородна киселина и хлор за да се добие хлороплатинеста киселина. 

Pt + 2HCl + 2Cl2 = H2PtCl6 

Потоа на хлороплатинестата киселина се додава натриум хидроксид при што се 
добива натриум хексахидрокси платинат, натриум хлорид и вода. 

H2PtCl6 + 8NaOH = Na2Pt(OH)6 + 6NaCl + 2H2O 

На натриум хексахидрокси платинатот се додава оцетна киселина при што се 
добива хексахидрокси платинеста киселина и натриум ацетат. Дотука процесот 
за добивање на платина малонат е ист како и тој за добивање платина нитрат. 

Na2Pt(OH)6 + 2CH3COOH = H2Pt(OH)6 + 2NaOOCH3 
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На крај на процесот наместо азотна киселина се додава малонска киселина при 
што се добиваат двата типа на Платина Малонат и вода. 

2H2Pt(OH)6 + 5CH2(COOH)2 = H2Pt(CH2(COO)2)2 + H2Pt(CH2(COO)2)3 + 10H2O 

 

2.4 СИСТЕМИ И ОПРЕМА НА ФАБРИКАТА 

Во оваа секција е опишана клучната процесна опрема која се употребува и ќе се 

идентификува како оваа опрема се одржува. 

Џонсон Мети Македонија вградува најмодерни возможни погонски системи и 

опрема. Декади од знаење и искуства од слични објекти на Џонсон Мети низ 

светот се селективно применети кон Македонската фабрика. 

Најдобри возможни технологии се употребуваат како протокол за системите во 

фабриката и за инсталираната опрема. 

Сите фабрички системи и опрема се вклучени кон програмата за Планирано 

Превентивно Одржување (ППО). Честотата на ППО е во зависност од 

спецификациите на производителот и веројатноста за емисии во животната 

околина или од загриженоста за безбедноста 

2.4.1 Системи за Вентилација 

Системите за вентилација се опишани во претходното барање. 

2.4.2 Заштитни Системи за Надпритисок 

Заштитните системи за надпритисок се опишани во претходното барање. 

2.4.3 Пумпи, Вакуум Системи, Компресори за Гас, Системи за Миксирање и 

Вентили. 

Пумпите, вакуум системите, компресорите за гас, системите за миксирање и 
вентилите се опишани во претходното барање. 

2.4.4 Процесни системи за ладење и затоплување 

Процесните системи за ладење и затоплување се опишани во претходното барање. 

2.4.5 Систем за контрола на процесите 

Системите за контрола на процесите се опишани во претходното барање. 

2.4.6 Систем за снабдување со електрична енергија и дистрибуција: 

Системите за снабдување со електрична енергија и дистрибуција се опишани во 
претходното барање.  
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Вреди да се напомене дека заради зголемената потреба од електрична енергија 
предизвикано од промената на енергенсот за сушарите и печките, во новата 
производна хала има зголемен број на високо напонски, средно напонски и ниско 
напонски дистрибутивни електрични панели, како и 4 трансформатори. 
Потрошувачката на електрична енергија поради промената на енергенсот се 
очекува да се зголеми од сегашните 15500 MWh на 70000 MWh годишно. 

Трансформаторите се сместени секој во посебна просторија. Истите се од Dry Feed 
тип, т.е. не содржат трансформаторски масла. Тоа ги прави поеколошки заради 
фактот што од нив не може да дојде до излевање на масло како и загадување со 
масла кои содржат полихлорорани бифенили (ПХБ). 

Акумулаторите кои се користат за снабдување со електрична енергија се од 
запечатен тип, т.е. кај истите не постои опција од излевање на сулфурна киселина 
заради фактот што истите се за една употреба и не се дополнуваат со киселина. Тоа 
ги прави пбезбедни за ракување и поеколошки од незапечатениот тип на 
акумулатори. Акумулаторската соба е снабдена со систем за вентилација кој служи 
за отстранување на евентуална појава на водород кој се јавува при реакцијата 
помеѓу олово оксид и сулфурна киселина. 

 

Слика 2.22 – Акумулатор од запечатен тип користен во Акумулаторската соба 
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Слика 2.23 – Дел од нисконапонските дистрибутивни панели во Електричната соба 

 

Слика 2.24 – Засебни простории во кои се сместени високонапонските трансформатори и 
среднонапонските дистрибутивни панели 

2.4.7 Систем на пожарен аларм и дојава: 

Системот за пожарен аларм и дојава е опишан во претходното барање. 
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ПРИЛОГ III 

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
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III.1 Управување и контрола 
 

Џонсон Мети ДООЕЛ останува да работи во три смени, 5 дена во неделата. 
Бројот на вработени е пораснат и изнесува 409 во моментот на подготовка на 
ова барање. 

III.1.1 Генерален директор 

Direktorot e odgovoren za site aktivnosti vo kompanijata. Тој е одговорен за 

целокупното работење на инсталацијата. 

 III.1.2 Менаџери на оддели 
Точката заменик управител од претходното барање ја сметам за несоодветна, 
бидејќи во Џонсон Мети ДООЕЛ не постои таква работна позиција.  

Во Џонсон мети ДООЕЛ постојат менаџери на оддели кои се одговорни за 
работата во својот оддел. Одделите се следниве: 

-Производство 

-Финансии 

-Логистика 

-Човечки ресурси 

-Одржување 

-ПГМ соли 

-Информатичка поддршка 

-Квалитет 

-Проекти 

-Животна средина, безбедност и здравје при работа 

III.1.3 Управување со системот на задржување на емисии 

Одговорноста за управување со системот за задржување и третман на емисии 
е на одделот за животна средина, безбедност и здравје при работа во 
соработка со одделот за одржување. 
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III.2.  Работно време 
 

Работното време останува непроменето од тоа кое е приложено во 
претходното барање. 
 

III.3. Обука за животна средина, безбедност и здравје при работа 
 

Вработените во Џонсон Мети ДООЕЛ се должни да посетуваат интерна обука 
за животна средина, безбедност и здравје приработа.  
Дополнително, компанијата работи на своја интерна обука за постапување на 
сите вработени со различните видови отпад кој се генерира во инсталацијата. 
 

III.4. Обука за употреба 
 

Останува исто. 
 

III.5. Обука за управување 
 

Останува исто. 

III.6 Специфични програми за обука 
 

Останува исто. 
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III.7. Анекси 

III.7.1 Индикативни Н.Д.Т барања за управување 
 
Индикативни Н.Д.Т. Инсталациона активност 
Операции и одржување  
Ефективните операциони и 
управувачки системи треба да се 
применуваат во сите аспекти на 
процесот чиешто нефункционирање 
може да влијае на животната средина, 
а особено треба да има: 
Документирани процедури за контрола 
на операциите кои можат да имаат 
негативно влијание на животната 
средина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дефинирана процедура за 
идентификација, прегледување и 
приоретизирање на делови од погонот 
за кои е соодветен заштитен 
одржувачки режим. 
 
Документирани процедури за следење 
на емисиите и влијанието 
 
 
Превентивна програма за одржување 
која ќе го покрива целиот погон  
Системот за одржување треба да 
вклучува ревизија на изведбата 
наспроти барањата кои произлегуваат 
од гореспоменатото и извештај за 
резултатот на ревизиите на 
менаџментот.  

Документираните процедури ќе бидат на место 
според барањата на ISO9001/ISO14001 системите 
за деловен менаџмент. Операционите процедури ќе 
бидат достапни во процесните погони за да ги 
контролираат операциите кои можат да имаат 
негативно влијание на животната средина. 
Релевантните процедури вклучуваат: 

� Почетна процедура 
� Завршна процедура  
� Работа на погонот за намалување 
� Процедури при итен случај 
� Автоматско гасење на аларми и протоколи 
� Операциони проверки на процесите и 

намалувањето 
 
 
 
 
 
 
 
Системот за управување на животната средина ќе 
идентификува главен погон за кој ќе биде 
потребен испланиран систем за одржување. 
 
 
 
Процедури за надгледување на емисии  
 
Влијанија врз животната средина - ЕМС ќе има 
процедура да ги идентификува и приоретизира 
влијанијата врз животната средина. 
 
Деловната единица ќе има програма за одржување 
која ја покрива клучната опрема каде што некој 
дефект може да има негативен ефект врз 
животната средина. Проверката на цистерните, 
цевките и танкваните ќе бидат вклучени во 
системот за одржување.   
 
   
Поголеми дефекти пронајдени за време на 
одржувањето и проверката ќе бидат запишани во 
известувачкиот систем и ќе циркулираат до 
сениорскиот менаџмент доколку е потребно. 
 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 
 

 

51 

Прилог 3 

 

 

 

 

 

Способност и обука 
Системите за обука, кои ги покриваат 
следниве области, треба да бидат 
подготвени за целиот релевантен 
персонал кој опфаќа: 
Свесност за регулаторните 
импликации на Дозволата за 
активноста и нивните работни 
активности      
 
Свесност за сите потенцијални ефекти 
врз животната средина од операциите 
при нормални и абнормални услови  
 
Свесност за потребата од известување 
при девијации од Дозволата 
 
 
Заштита од несакани емисии и акции 
што треба да се преземат при таква 
појава 
 
 
 
 
 
Вештините и способностите потребни 
за клучни прашања треба да се 
документираат и записите од 
потребите за обука и одржаните обуки 
по овие прашања да се одржуваат. 
Клучните прашања треба да 
вклучуваат договорни странки и оние 
кои купуваат опрема и материјали, 
 
 
 
 
 
 
 
Потенцијалните ризици по животната 
средина наметнати од страна на 
работата на договорните странки треба 
да се оценуваат и да се обезбедат 

Персоналот е соодветно обучен од аспект на 
животната средина според нивната улога. 
 
 
 
 
 
Овој аспект ќе биде опфатен во оперативните 
процедури за погонот и последователната обука. 
 
 
ЕМС ќе дополни со извештаи за девијации до 
регулаторните власти во врска со ИСКЗ Дозволата. 
 
Операторите ќе имаат целосна одговорност за 
работата со истекувања и обуки.  Деловната 
единица ќе има план за итен случај. Новите 
вработени ќе бидат запознаени со овој план преку 
воведна обука. Процедурата ќе покрива несакани 
емисии како и други итни случаеви. 
 
 
Записите од обуките ќе бидат задржани од 
Човечки Ресурси. Персоналот ќе биде обучен за 
работните процедури, кои ги опфаќаат 
операционите, безбедносните и аспектите во врска 
со животната средина за процесот. Онаму каде 
што е применливо одговорностите за животната 
средина се вклучени во описот за работа на 
главните работни места.  
Потребите од обука ќе се оценуваат и разгледуваат 
постојано во согласност со менаџерот на човечки 
ресурси.  
Функцијата за набавка ќе се поврзе со техничкиот 
персонал за да се осигури дека нема да се набават 
нови материјали без да се прегледаат.  Ризиците за 
животната средина се покриени со законите за 
работа со договорните странки и со системот за 
дозвола за работа. 
 
Сите договорни страни ќе добијат копија од 
Правилата за инсталација на договорните страни 
од компанијата, овие правила вклучуваат 
избегнување на потенцијалните загадувачи.  
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инструкции  на странките во врска со 
заштита на животната средина додека 
се работи на фабриката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договорните страни исто така ќе се предмет на 
процедурата за дозвола за работа. 
 
 
Системот за управување моментално усвоен при 
инсталацијата обезбедува соодветство со 
релевантните индустриски стандарди и кодови за 
работа во однос на нивоата за компетентност на 
персоналот.  Според тоа, операторот соодветствува 
со барањата за обука во согласност со ISO9001 / 
ISO 14001 

Незгоди/инциденти/ несогласности 
 
Треба да има план за незгоди кој: 
Ги идентификува сличностите и 
последиците од незгодите 
 
Ги идентификува дејствата за да 
спречи незгоди и да ги ублажи 
последиците 
 
Треба да има пишани процедури за 
управување, истражување, 
комуницирање и известување за 
фактичките или потенцијални 
несогласувања со оперативните 
процедури и граници на емисија 
Треба да има пишани процедури за 
управување, истражување, 
комуницирање и известување за 
животната средина и имплементација 
на соодветните акции.  
 
 
 
 
Треба да има пишани процедури за 
истражување на инциденти, (и 
пропусти) вклучувајќи 
идентификација на соодветна  
корективна акција и следење 

 
 
 
 
 
 
 
Известувањето за несогласностите со границите на 
емисиите ќе биде контролирано преку 
моменталното ППЦ овластување за бизнис. Со 
системот за управување ќе има пишана процедура 
за известување и истражување за прашањата по 
однос на несогласувањата. 
Системот за управување со инсталацијата ќе 
вклучува процедура за управување и следење на 
животната средина. Ова ќе го опфаќа описот на 
инцидентот/поплаката, причината и корективната 
мерка. Формата ќе биде потпишана по 
завршувањето на истражувањето и прегледот 
(види Корпоративен EHS прирачник) 
 
Процедурата за извештајот за можни последици ќе 
се користи за запишување на инциденти и 
последователно истражување. (види Корпоративен 
EHS прирачник). 
Ова го запишува инцидентот со временски 
врзаната корективна мерка. Записите и 
истражувањето од инцидентите во фабриката е во 
целосна одговорност на деловниот менаџмент.  

Организација 
Следните индикатори покажуваат 
добра изведба која може да влијае врз 
изворите на Регулаторот, но не значи 
дека сите ќе бидат побарани како 
услови за Дозвола: 
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Компанијата треба да усвои полиса за 
животна средина и програма кои ќе: 
Вклучуваат обврзаност за постојано 
напредување и заштита од загадување, 
Вклучуваат обврзаност за 
соодветствување со релевантната 
легислатива и други барања за кои се 
обврзува, и 
 
Идентификуваат сетови, набљудувања 
и прегледи на целите за животната 
средина и клучни индикатори за 
изведба независни од дозволата. 
Компанијата треба да има 
демонстративни процедури (на 
пример. пишани инструкции) кои 
вклучуваат прашања во врска со 
животната средина во следниве 
области: 
Контрола на процесите и инженерска 
промена врз инсталацијата 
Проектирање, конструкција и преглед 
на новите простории и другите големи 
проекти (вклучувајќи одредби за нивно 
затварање) 
Одобрување на средства и полиса за 
набавка 
 
Компанијата треба да известува 
годишно за изведувањето поврзано со 
животната околина, целите и задачите 
и идно планираните подобрувања. Се 
препорачува тоа да бидат објавени 
изјави за животната околина 
 
 
Компанијата треба да ракува формален 
Систем за менаџирање на животната 
околина (ЕМС). Се препорачува ова 
дфа биде регистриран или 
сертификуван ЕМАС/ИСО 14001 
систем (издаден и прегледан од 
акредитирано тело за сертификати) 
 
Компанијата треба да има јасен и 
логичен систем за чување на извештаи 
од, меѓу другото: полиси, улоги и 
одговорности, цели, постапки, 
резултати од ревизии, резултати од 
прегледи 

Џонсон Метју имаат корпоративна полиса за 
животна околина, здравје и безбедност. 
 
EHS планот ќе вклучува цели и прави одредби за 
набљудување на прогресот во согласност со овие 
цели. Поставените цели се во согласност со 
вкупните цели на бизнисот.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поставувањето ќе раководи преку Процедура за 
менаџирање на промени која ги покрива новите 
процеси, инженерството и други промени во 
бизнисот. 
Разгледувањата за животната средина ќе бидат 
разгледувани и документирани за време на 
процесите на главно одобрување и експендитура во 
установата. 
 
 
Бизнисот ќе биде акредитиран со ISO 14001. 
Акредитацијата и последователните процеси 
вклучуваат независно разгледување. 
Бизнисот ќе произведува месечен EHS извештај, 
кој ќе вклучува проценување на прогресот во 
согласност со клучни индикатори за изведба за 
секоја процесирана област.  
 
Компанијата ќе има поставен систем за 
менаџирање кој ги исполнува условите на 
корпорацијата за компанијата во поглед на 
животната околина, здравјето и безбедноста и е 
акредитиран со ISO 1401.  
 
 
 
 
Доменот на системот за менаџирање моментално 
имплементиран во Установата врши одредби за 
чување извештаи во поглед на целите, постапките 
за ревизии и прегледи. 
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III.7.2 Организациска диспозиција на менаџерскиот тим при Johnson Matthey Royston - Општ оддел 
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III.7.3 Организациска диспозиција на менаџерскиот тим при Џонсон Мети DOOEL - Skopje (ревидирана на 17.01.2013) 
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III.7.4 Политика за здравје, безбедност и заштита на животната средина 

 
Политиката на за животна средина, безбедност и здравје при работа е изготвена и 

приложена: 

 

Macedonia 

Политика за животна средина, здравје и безбедност 

 

Политиката на „Џонсон Мети Македонија“ за животната средина, здравје и 

безбедност е усогласена со “EHS” политиката на групацијата „Џонсон Мети“. 

Системот е предмет на редовна ревизија и обезбедува средства за 

елиминација од опасност и ублажување на ризикот и е средство за 

постојано подобрување на нашето “EHS”  управување. 

 

Оваа политика и нејзините поврзани процедури ќе ги постигнат корпоративните и 

целите на деловната единица преку следниве параметри: 

• Идентификување на “EHS” ризиците и спроведување на систем за 

управување во согласност со ЏM групацијата и барањата на „ISO 14001“ и 

„OHSAS 18001“ стандардите. 

• Придржување и каде што е можно, надминување на Македонските правни 

барања и барањата на ЏМ групацискиот “EHS” оддел. 

• Контрола и постојано подобрување на здравствените и безбедносните 

перформанси. 

• Намалување на влијанието врз животната средина, зачувување ресурси и 

постојано подобрување на еколошките перформанси. 

 

Со цел да се постигнат овие цели, напредокот ќе се мери преку следното: 

• Формирање и одржување на систем за управување што е во согласност со 

групациската “EHS”  политика и процедуралните барања до 2011/2012. 

• Спроведување на системот „ISO 14001“ за управување со животната 

средина за сертификација до 2011/2012. 

• Спроведување на системот „OHSAS 18001“ за управување со здравје и 

безбедност за сертификација до 2011/2012. 

• Одржување на изгубеното време за постапки при несреќа под 2% од 

достапните работни денови во 2011/2012. 

• Постигнување нулта вредност за повеќе од 3 изгубени работни денови 

поради несреќа во 2011/2012. 

• Постигнување нулта вредност за професионални болести за 2011/2012. 
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• Зголемување на стапката на настани со поука до 0.25 

настани/личност/месец до 2012/2013. 

• Намалување на нивоата на енергетска употреба на 14 МЈ /Литар за 

произведен автокатализатор за 2012/2013. 

 

Успехот  кон остварувањето на овие цели ќе биде поддржан преку следните 

одговорности на раководителите 

• Водење на “EHS” практики, преку примери. 

• Обезбедување на финансиски и човечки ресурси за да се овозможи 

приоритетно решавање на “EHS” проблемите. 

• Уверување дека “EHS” правилата на фабриката се пропишани во нивните 

оддели. 

• Организирање соодветни нивоа на обука за нивниот персонал за 

прашањата кои се однесуваат на “EHS” тематиката. 

• Уверување дека новите инвестиции вклучуваат најдобрите практики да ги 

елиминираат или минимизираат ризиците за здравјето, безбедноста и 

животната средина. 

• Учество во тимско истражување на инцидентите, истите да се 

идентификуваат од почеток и да се преземе акција за да се спречи нивнотот 

повторување. 

• Промовирање на програми за да се постигне ефикасност на енергијата и 

ресурсите и поставување на цели за одржливост. 

• Спроведување на редовни “EHS” инспекции и ревизии во нивните 

оперативни области. 

 

Оваа политика ќе биде периодично разгледувана, соопштувана и јавно достапна за 

сите релевантни заинтересирани страни. 

 

III.7.5 Сертификација за ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 системите за 
управување 

 

Џонсон Мети ДООЕЛ ги имплементираше системот за управување со 
животната средина ISO 14001:2004 и системот за управување со безбедност и 
здравје при работа OHSAS 18001:2007 и истите ги интегрираше заедно сo 
Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008. За истите е издаден 
цертификат за успешно помината проверка од страна на сертификациското 
тело Кроцерт од Хрватска. Сертификатот е приложен во Глава 1 од ова 
барање.  
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PRILOG IV 

SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I ENERGII 

UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA 
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IV. Surovini 
 

Ovoj del ostanuva ist kako i vo prethodnoto barawe so taa razlika {to 

te~nite hemikalii koi se koristat kako surovini }e bidat skladirani vo 

magacinot za skladirawe na te~ni hemikalii. Magacinot za skladirawe na 

te~ni hemikalii e opi{an vo glava 2 od ova barawe.  

 

IV.1 Lista na surovini 
 

Listata koja e navedena pretstavuva zbir na osnovnite surovini koi se 

upotrebuvaat: 

 

1. PGM (Metali od grupata na Platina) soli - nabaveni od drugi XM 

instalacii ili od sopstveno proizvedstvo 

2. Прашоци од ме{ani metalni oksidi  

3. Kordierit supstrat od NGK & Corning Europe (vo reciklira~ki kutii)  
4. Stroncium nitrat 
5. Hloro vodorodi i jonski izmenuva~i 
6. Ocetna kiselina 
7. Azotna kiselina 
8. Dejonizirana voda 
9. Kausti~na soda (rastvori za jonski izmenuva~i i voden skruber) 
10. Hlorski gas 
11. Barium hidroksid 
12. Amowa~ni rastvori 
13. Celulozni zgusnuva~i 
14. Malonska kiselina 

 

IV.2 Pomo{ni materijali 
 

1. Razli~ni masla i masti za odr`uvawe na opremata 

2. Amoнијa~en rastvor - namaluvawe na emisii so SCR (Selektivna 
Kataliti~ka Redukcija)  
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IV. 3 Osnovni surovini 
 

Zaradi udvojuvaweto na proizvodniot kapacitet na instalacijata, godi{nata potro{uva~ka na surovini se o~ekuva da 

se udvoi. Vo prodol`enie sledi procenka na godi{nata potro{uva~ka na surovini и so dodadena vrednost za 

Malonska kiselina kako nova surovina koja }e se upotrebuva so pro{iruvaweto. 

 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

(kg/m3) 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 
potencijal dokolku 

postoi (pr. 
razgradlivost, 
potencijal za 

bioakumulacija, 
toksi~nost kon poedini 

organizmi) 
 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Ocetna kiselina 80% rastvor 58000 kg 
100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 

Biorazgradliva vo voda, 

toksi~na za ribi pri 

sredna koncentracija 

Nema alternativa 

Aluminium soli 
15% rastvor 

(1.5% AI) 
7500 kg 

99% AI vo 
proizvod, 1% 

povtorna 

upotreba 

Teratogeni efekti 

zabele`ani kaj zajaci i 

gluvci. Sol na mle~na 

kiselina koja e lesno 

biorazgradliva 

Nema alternativa 
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Aluminium 

oksid 
>99% pra{ok 120000 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Nepoznati ekolo{ki 

{tetnosti 
Nema alternativa 

Amoнијak 20% rastvor 16000 kg 
100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 

Mnogu toksi~en za vodni 

organizmi 
Nema alternativa 

Natrium nitrat 100% pra{ok 1000 kg 
100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 

Voda, biorazgradliv, 

ve{ta~ko |ubrivo 
Nema alternativa 

Me{ani oksidi 

13%-75% Zr 
oksid,20%-

49%Ce oksid, 15-
15% La oksid, 1% 

- 10% Nd oksid, 
1% - 99.5% Si 

oksid, 1% - 100% 

Al oksid 

As pra{ok 

55000 kg 
99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni 
Nema alternativa 

Te~en Argon 100% te~nost 20 ton 100% air Vozduh - bezopasen Nema alternativa 

Barium soli, pr. 

nitrati, acetati 

ili karbonati 

>98% pra{ok 9500 kg 
99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Mo`na akumulacija vo 

voda i po~va 
Nema alternativa 
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Barium 

hidroksid 
99% pra{ok 7000 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Mo`na akumulacija vo 

voda i po~va 
Nema alternativa 

Sredstvo protiv 

pena 

Смеса од 
хидрокарбон 

1600 kg 
100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 
Nepoznato Nema alternativa 

Kalcium 

hidroksid 
> 98% pra{ok 1000 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni (bez R5X fraza) 
Nema alternativa 

Cerium 

hidroksid 

98% pra{ok 

(vklu~eno 20% 

voda) 

5600 kg 
99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni (bez R5X fraza) 
Nema alternativa 

 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 
potencijal dokolku 

postoi 
(pr.razgradlivost, 

potencijal za 
bioakumulacija, 

toksi~nost kon poedini 
organizmi) 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Cerium soli 

pr.acetati ili 

karbonati 

99.5% rastvor 

(29% Ce) 
12500 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Voda: Oksidans, Toksi~en 

za ribi (kako azotna 

kiselina) 

Nema alternativa 
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Limonska 

kiselina 
99% rastvor 197000 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Voda:Biorazgradliv Nema alternativa 

Hlor gas 13250 kg 
99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Otroven, iritanten, 

reaktiven 
Nema alternativa 

Hlorovodorodna 

kiselina 
37% rastvor 72,5 m3 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Otroven, iritanten, 

reaktiven 
Nema alternativa 

Natrium 

Hidroksid 
Te~en rastvor 16250 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Otroven, iritanten, 

reaktiven 
Nema alternativa 

Celulozen 

pra{ok 
celuloza pra{ok 25000 kg 

100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 
Voda:Biorazgradliv Nema alternativa 

@elezo oksid 

pigment 
pra{ok (58%Fe) 500 kg 99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba
Po~va, sediment, damki Nema alternativa 

Nikel oksid 
pra{ok (50 - 

80%Ni) 
20 kg 

99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba

Somnitelen karcinogen, 

mo`e da se bioakumulira 

vo akvati~ni 

invertebtrati i ribi 

Nema alternativa 

Azotna kiselina Te~nost 10 - 50% 1000 kg 
95% vo 

kanalizacija 5% 

vozduh 

Voda: oksidans, toksi~en za 

ribi 
Nema alternativa 
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Malonska 

kiselina 
Pra{ok 10200 kg 

99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba
Voda:Biorazgradliv Nema alternativa 

Stroncium nitrat pra{ok (42% Sr) 26000 kg 
99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba

Voda: oksidans, toksi~en za 

ribi (kako azotna 

kiselina) 

Nema alternativa 

Cirkoniumsoli rastvor (20% Zr) 65000 kg 
99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba

Voda: bezopasni za vodniot 

svet 
Nema alternativa 

 

IV.4 Metali od grupata na Platina PGM 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 

potencijal dokolku 

postoi (pr. 

razgradlivost, 

potencijal za 

bioakumulacija, 

toksi~nost kon poedini 

organizmi) 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Platina nitrat 10% rastvor 70000 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

Paladium nitrat 
15% rastvor 

8500 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

Rodium nitrat 13% rastvor 200 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 
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Tetraamin 

paladium nitrat 

hidro karbonat 

10 - 50% cvrsta 

sostojba 
400 kg 

95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

 

 

 

IV.5 Materijali za odr`uvawe na opremata1 

Inhibitor za 

korozija 

Natrium nitrit  

(10 - 30%) 
200 L 

100% 

kanalizacija 
Voda 

Nepoznata 

alternativa 

Biocid 1 Isotiazin 80 L 
100% 

kanalizacija 
Voda : biocid 

Nepoznata 

alternativa 

Biocid 2 

Me{ani 

materijali vo 

limonska 

kiselina 

80 L 
100% 

kanalizacija 

Voda : biocid, 

biorazgradliv 

Nepoznata 

alternativa 

Masla za 

podma~kuvawe 
Te~nost 400 kg 100% otpad Voda: po~va 

Nepoznata 

alternativa 

                                                      
1
 Биоцидите се употребуваат во процесор на бојлерот, се дестилираат и потоа се испуштаат во одводниот канал. 
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IV.6 Gasovi za testirawe i kalibracioni gasovi 

 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IV.7  Indikativni NDT barawa za Izbor na repro materijali 

 

IV.8  Zapalivi materijali 
 

Останува исто како и во претходното барање. 

IV.9  Koristewe na energija 

 

Останува исто како во претходното барање. 

IV.10 Uslovi na skladirawe 

 

Овој дел останува ист со претходното барање.  

Единствена разлика е промената на подобро со изградбата на Магацинот за 
складирање на течни хемикалии кој е претходно опишан во Прилог 2. 

 NDT barawe Prezemeni aktivnosti vo 
instalacijata 

 

1 Operatorot treba da vodi lista 
na surovini i nivni 
karakteristiki spored 
soodveten prira~nik 

Poso~eno vo prethodnite tabeli 

2 Operatorot treba da vodi 
procedura za redoven pregled 
na novinite vo razvojot na 
surovinite i soodvetna primena 
na ekolo{ko pobezbedni . 

Surovinite ke bidat provereni so 
cel da se oceni deka nema 
vlijanie vrz `ivotnata sredina 
vo soglasnost so potrebnite 
tehnolo{ki osobini 

3 Operatorot treba da obezbedi 
proceduri za osiguruvawe na 
kvalitet za kontrola na 
sodr`inata na ne~istotiite vo 
surovinite 

Dokolku e potrebno ke se pravat 
testirawa na surovinite za da se 
osigura deka ne~istotiite se 
poznati i vo soglasnost so 
navedenite specifikacii. 

4 Operatorot treba da obezbedi 
dolgoro~ni studii potrebni za 
ekolo{ko po~isti mo`nosti i 
obezbedi poso~uvawe za 
supstitucija na materijalite 

Izborot na proizvodite koi se 
pomalku ekolo{ki {tetni se del 
na biznisot, regulativata koja se 
odnesuva na vekot na proizvodot 
se unapreduva taka {to biznisot 
gi zema vo predvid ekolo{kite 
aspekti kako del od samiot 
process. 
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IV.10.1. Tankvani 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IV. 10.2 Kontejneri za skladirawe 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IV.11 Bele{ki za za{tita i sigurnost 

IV.11.1 Osnovni repro materijali 
 

Сигурносните белешки за основните репроматеријали се дадени со 
претходното барање. Дополнително е приложена сигурносната белешка за 
малонска киселина која е нова суровина која доаѓа со проширувањето на 
инсталацијата. 

• Сигурносна белешка за малонска киселина 
 

Секција 1 – Основни информации за суровината 

Назив – Малонска Киселина 

Синоним – Карбокси оцетна киселина, Дикарбокси метан, 1,3 Пропанонска 
киселина, Метан дикарбоксилна киселина, Метан дикарбонска киселина 

Секција 2 – Информации за состојките 

CAS# - 141-82-2 

Концентрација – 99% 

EINECS# - 205-503-0 

Симбол за опасност – XN 

Секција 3 – Идентификација на опасности/штетности 

Предупредување! Може да е опасно доколку се проголта. Предизвикува 
надразнување на очите, кожата и респираторниот тракт. 

Потенцијални негативни последици по здравјето: 

-Очи: Предизвикува иритација на очите. 

-Кожа: Предизвикува иритација на кожата. 

-Голтање: Може да предизвика гастроинтестинално надразнување пропратено 
со лошење, повраќање и пролив. 
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-Вдишување: Предизвикува надразнување на респираторниот тракт 

-Хронична изложеност: нема информација 

Секција 4 – Мерки за прва помош 

-Очи: Измиј ги очите со многу вода во рок од 15 минути. Побарај медицинска 
помош веднаш. 

-Кожа: побарај медицинска помош веднаш. Измиј ја кожата со многу вода во 
рок од 15 минути од изложувањето. Отстрани ги контаминираните парчиња 
облека и обувки. 

-Голтање: Доколку изложената личност е во свесна состојба дајте и да испие 2-
4 чаши млеко или вода. Побарајте итна медицинска помош. 

-Вдишување: Побарај итна медицинска помош. Отстрани ја изложената 
личност на свеж воздух. Доколку не дише дајте и вештачко дишење. Доколку 
дишењето е отежнато дајте му на изложеното лице кислород. 

Секција 5 – Противпожарни мерки 

Општи информации: Како и при секој пожар доколку учествувате во гасење 
треба да се носи апарат за дишење и целосна лична заштитна опрема за 
гасење на пожари. Правот од малонска киселина може да формира 
експлозивна мешавина со воздухот. 

Средства за гасење на пожар: Може да се употребува вода, сув прав, јаглерод 
двооксид или противпожарна пена. 
Температура на самозапалување: не е применливо 

NFPA рејтинг: Штетен по здравјето 2; Запалив 1; нестабилен 0 

Секција 6 – Мерки за справување со несакани испуштања/истекувања 

Општи информации: Користи лична заштитна опрема како што е наведено во  

Секција 8. 

Истекување/испуштање: Избриши го или абсорбирај го материјалот, потоа 
складирај го во сув, чист и затворен сад за соодветен транспорт до овластена 
депонија за опасен отпад. Избегнувај создавање на прашина од малонска 
киселина.  
 

Секција 7 – Ракување и складирање 

Ракување: Добро измијте се после ракување. Отстранете ја контаминираната 
облека и исперете ја пред повторна употреба. Намалете ја можноста од 
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создавање на прашина од малонска киселина. Избегнувајте контакт со очите, 
кожата и облеката. Избегнувајте вдишување на прав од малонска киселина. 

Складирање: Складирајте ја малонската киселина во ладен и добро 
вентилиран простор и на место каде не може да дојде во контакт со други 
соединенија. 

Секција 8 – контролни мерки и лична заштитна опрема 

Контролни мерки: Работните простории во кои се употребува или складира 
малонска киселина треба да биде снабдена со туш и мијалник за итно 
измивање при евентуално изложување на вработените, како и соодветна 
вентилација за отстранување на прашина од малонска киселина од воздухот. 

Лична заштитна опрема:  

-Очи: Задолжителна употреба на заштитни очила. 

-Кожа: Задолжителна употреба на заштитни ракавици 

-Облека: Задолжителна употреба на заштитна облека заради спречување на 
изложеност на малонска киселина. 

-Дишни органи: Задолжителна употреба на респиратор според Европскиот 
Стандард EN 149 доколку границите на изложеност се надминати или доколку 
се појават симптоми на иритација. 

Секција 9 – Физички и хемиски својства 

-Агрегатна состојба: Цврста (кристали) 

-Боја: Бела 

-Мирис: Нема 

-pH: нема информација 

-Притисок на пареа: Занемарлив 

-Густина на пареа: Нема информација 

-Брзина на испарување: Незанемарливо 

-Вискозитет: Нема информација 

-Точка на вриење: Се распаѓа 

-Точка на топење: 133-137 0С 

-Температура на распаѓање: Нема информација 
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-Растворливост во вода: Растворливо 

-Специфична густина: 1,63 N/m3 

-Хемиска формула: C3H4O4 или CH2(COOH)2 

-Моларна маса: 104,06 g/mol 

Секција 10 – Стабилност и реактивност 

Хемиска стабилност – Стабилно под нормални температури и притисоци 

Услови кои треба да се одбегнуваат – Создавање на прашина од малонска 
киселина, изложеност на зголемено количество топлина 

Некомпатибилност со останати материјали: Треба да се избегнува контакт со 
силно оксидирачки и редуцирачки супстанции 

Опасни продукти на разлагање – Јаглерод моноксид и јаглерод двооксид 

Секција 11-Токсиколошки информации 

CAS# - 141-82-2 : ОО0175000 

Резултати од испитување врз заморчиња. 

-100mg предизвикува сериозни оштетувања на очите кај зајаци 

-500mg/24h предизвикува блага иритација на кожата кај зајаци 

-8900mg/m3h вдишување – летална доза за стаорци 

-4g/kg орална изложеност – летална доза кај глувци 

-1,31g/kg орална изложеност – летална доза кај стаорци 

-Испитување на канцерогеност – не е канцерогено 

Секција 12 – Еколошки информации 

Не се квалификува како опасна супстанција по животната средина 

Секција 13 – Постапување со отпад од малонска киселина 

Да се отстрани од локацијата во согласност со важечката законска регулатива. 

 

Секција 14 – Информации за транспорт 

Транспортен назив: Нема 
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Класа на опасност: Не е идентификувана како опасна материја 

ОН број: Нема 

Секција 15 – Регулаторни информации 

Да се означува во согласност со директивите на Европската Комисија 

Симбол за опасност: XN 

Фрази за ризик: R22 Штетно доколку се проголта; R36/37/38 Надразливо за очи, 
кожа и респираторен систем 

Фрази за безбедност: S26 Во случај на контакт со очи веднаш измијте се со 
многу вода и побарајте медицинска помош; S37/39 Носете соодветни ракавици 
и лична заштитна опрема за очите и лицето. 
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ПРИЛОГ  V 

РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ 
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V. Складирање и ракување на суровини, производи и отпадни материјали 
 
Нема промена во вовој дел од барањето освен за делот на Магацинот за 
складирање на течни хемикалии.  

Течните хемикалии ќе се складираат во посебна зграда која е изградена 
северо-источно од постоечката инсталација. Зградата ќе биде оградена со 
ограда од челична жица за да спречи влез на неовластени лица во истата. 
Магацинот е поделен на три засебни простории во кои ќе бидат физички 
одделени органските соединенија, запаливите соединенија и оксидирачките 
соединенија. Секоја просторија ќе содржи засебен собирен канал и јама за 
собирање на евентуално истечени хемикалии. Подовите во просториите ќе 
бидат со благ пад кој ќе овозможува насочување на истечената хемикалија кон 
собирниот канал. Магацинот ќе биде снабден со системи за вентилација, 
греење и ладење со цел одржување на оптимална температура во 
просториите, т.е. обезбедување на идеални физички услови за складирање на 
течните хемикалии.  

V.1 Погонски системи и опрема  
 

Овој дел останува ист. 

 

V.1.1 Системи за вентилација  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
 

V.1.2 Системи за заштита од преголем притисок  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

V.1.3 Пумпи, вакуум системи, плински компресори, системи за мешање и 
вентили  
 

Овој дел останува ист со претходното барање.    

V.1.4 Системи за греење и ладење  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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V.1.5 Заштитно чување  
Овој дел останува ист со претходното барање. 

V.1.6  Системи за складирање  
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

V.2 Опис на подготовки за враќање и исфрлање на цврст и течен отпаден 
материјал прифатен или произведен од инсталацијата/постројката  

V.2.1 Ракување на отпаден материјал  
 

Џонсон Мети ДООЕЛ се грижи за управувањето со отпад според  
Законот за управување со отпад. За таа цел двајца инженери за 
заштита на животната средина од одделот за животна средина, 
безбедност и здравје при работа посетуваа обука за Управители 
со отпад и го положија стручниот испит во Министерството за 
животна средина и просторно планирање одржан на 18ти и 31 
Мај, 2012 година. Во прилог на овој дел ќе бидат приложени 
потврдите за посетувана обука за Управители со отпад, одржан 
од овластената компанија за држење на истата обука, Технолаб 
ДОО-Скопје. Уверенијата за положен стручен испит до денешен 
ден не ни се доставени од страна на вашето министерство. 

Управителите со отпад редовно доставуваат Годишен извештај 
за управување со отпад, како и Програма за управување со 
отпад за наредната година. 

Управителите со отпад се во постојана комуникација со 
овластените компании за транспорт на отпад, како и со 
Овластените компании за складирање, откуп и/или третман на 
опасен и/или неопасен (комунален) отпад со цел запазување на 
барањата од Законот за управување со отпад. За таа цел 
Управителите со отпад редовно подготвуваат Идентификациони 
и Транспортни листи за отпад во кој видот на отпадот е 
идентификуван според Листата на видови отпад која е 
унифицирана за сите земји членки и кандидати за влез во 
Европската Унија. На истите листи се наоѓа и податок за 
количините и датумот на испраќање на отпадот до соодветна 
компанија за депонирање, складирање, третман или откуп на 
отпад и тие податоци се евидентираат во Дневникот за 
управување со отпад чиј што образец е исто така подготвен од 
страна на Министерството за животна средина. 
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V.2.2 Области за складирање на различни видови отпад  
 

Џонсон Мети ДООЕЛ врши сегрегација на отпадот на местото на негово 
создавање и го складира во согласност со видот на отпадот се до неговото 
транспортирање на соодветен третман.  

Неопасниот отпад се дели на самото место на создавање (кантина, 
канцеларии, тоалети, производство исл.) и потоа така селектиран се складира 
во засебни контејнери за комунален отпад, хартија, пластика, метал исл. 
Комуналниот отпад кој не може да се рециклира се носи во санитарната 
депонија Дрисла. Останатиот сепариран отпад се дава на рециклирање. 
Дрвените палети се складираат на место одредено за таа намена и истите се 
даваат на овластена компанија која врши откуп за отпадни материјали. 

Опасниот отпад во зависност од видот се складира во посебна област за таа 
намена. Течниот опасен отпад кој не содржи ПГМ се складира во IBC 
контејнери кои се поставени врз садови за собирање на евентуално 
истекување. Истиот се испраќа на третирање во овластена депонија за 
третман на опасен отпад. 

Опасниот отпад кој содржи ПГМ се испраќа во рафинеријата за ПГМ во 
Бримздаун, Велика Британија. 

 

V.2.2.1 Преземање на мерки за заштита од емисии при складирање или 
ракување со отпад 
Сите соодветни мерки ќе се преземат за да се минимизираат фугитивните 
зрачења од одпадниот материјал додека се складира или ракува со него. 
Одпадниот материјал може да се складира во различни садови соодветни на 
природата на ризикот. Ова вклучува цилиндри, политенски вреќи, канти на 
тркала, и затворени заштитени резервоари.   

Целиот течен отпад ќе се складира во заштитен простор.  

ЈМММ како место е подложен цело време на континуирани проверки на 
интегритетот и адекватноста на заштитата.  

Количината на одпаден материјал кој се произведува во погонот е даден 
подолу во Табела 1.  
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Табела 1 Извори и количина на одпаден материјал што се предвидува да се произведе 
    од погонот  
 
Вид на 

одпад 

Извор Типична 

количина 

(годишно) 

Карактеристики Начин на 

исфрлање  

Неопасен отпад 

Картони Производс
тво 

12 тони Отпад од пакување Рециклирано на 

друго место 

(поддоговарач) 

Вообичаен 

отпад на 

погонот 

Производс

тво 

18 тони Пакувања, хартија, 

неискористени  

керамички супстрати 

(неоргански цврсти 

состојки) 

Рециклирани на 

друго место 

(поддоговарач) 

Дрво Производс

тво 

10 тони Палети Рециклирани на 

друго 

место(поддоговарач) 

 

Отпад (повторно употребен во ЈМ) 

Одпад што 

содржи 

ПГМ 

(Платинеста  

Група на 

Метали) 

Производс

тво 

(вклучувајќ

и 

лаборатор

ии) 

960 тони Неупотребени 

катализатори, измиен 

премаз, погонски средства 

за чистење, 

контаминирани бришачи 

ПГМ повторно 

употребени  во 

ЏМ Бримсдаун.   

 

 

V.3 Исфрлање на отпаден материјал во депонија  
 

Само комуналниот отпад кој не може да се рециклира се транспортира до 
санитарната депонија Дрисла. 

V.3.1 Повторна употреба и Исфрлање на отпаден материјал  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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Опасен отпад 

 

Според годишниот извештај за 2012 година, во Џонсон Мети можат да се 
идентификуваат следниве видови опасен отпад: 

1. Отпадни води што содржат опасни супстанции (шифра по листа на 
видови отпад 161001*). Се генерира во Фабриката за ПГМ соли. Вкупна 
количина за 2012 година на овој вид на отпад е 584 тони и истата кје се 
зголеми во иднина како резултат на проширување на производниот 
капацитет. Отпадната вода од овој вид се испраќа на третман во 
овластена пречистителна станица. 

2. Отфрлени неоргански хемикалии што се состојат од опасни 
супстанции или се загадени од нив (шифра по листа на видови отпад 
160507*). Се генерира во погонот за производсво на облоги како 
резултат на измивање на резервоари. Вкупна количина за 2012 изнесува 
119,68 тони и истата во иднина ќе се зголеми како резултат на удвоеното 
производство. Овој вид на отпад се транспортира до овластена депонија 
за опасен отпад на понатамошен третман. 

3. Пакувања со остатоци или пакувања кои се загадени со опасни 
супстанции (шифра според листа на видови отпад 150110*). Се создава 
како резултат на употребени пакувања кои содржеле опасни супстанции 
и заради тоа не можат да подлежат на рециклирање. Вкупна количина за 
2012 г изнесува 12,4 тони и истата се очекува да се зголеми во иднина 
како резултат на зголемениот обем на производство. Овој вид на отпад 
се транспортира до овластена депонија за опасен отпад на понатамошен 
третман. 

4. Отпадни бои и лакови што содржат органски растворувачи или 
други опасни супстанции. (шифра според листа на видови отпад 
080111*). Овој вид на отпад се појави како резултат на поминат рок на 
материјалот и истиот не се очекува да се појави во иднина од 
инсталацијата заради воведување на систем за подобро планирање на 
залихите. Вкупна количина за 2012г изнесува 2.1 тон. Овој вид на отпад 
се транспортира до овластена депонија за опасен отпад на понатамошен 
третман. 

5. Отпад од Калиум Хидроксид. (шифра според листа на видови отпад 
060204*). Овој вид на отпад се појави како резултат на поминат рок на 
материјалот и истиот не се очекува да се појави во иднина од 
инсталацијата заради воведување на систем за подобро планирање на 
залихите. Вкупна количина за 2012г изнесува 0,25 тони. Овој вид на 
отпад се транспортира до овластена депонија за опасен отпад на 
понатамошен третман. 

6. Трансмисиони масла и масла за подмачкување. (шифра според 
листа на видови отпад (130206*). Овој вид на отпад се јавува како 
резултат на редовното одржување на машините. Количината на годишно 
ниво е незначителна и изнесува 0,2 тони. Истата не се очекува 
значително да се зголеми. Овој вид на отпад се транспортира до 
овластена депонија за опасен отпад на понатамошен третман. 

7. Акумулатори. (шифра според листа на видови отпад 160601*). Овој 
вид на отпад се јавува како резултат на редовните проверки на 
дотраеноста на акумулаторите од акумулаторските соби и заради фактот 
што овој вид на акумулатори се за една употреба, т.е. не се дополнуваат 
со сулфурна киселина. Вкупниот број на отпадни акумулатори за 2012 г 
изнесува 2 и нивниот број не се очекува да се зголеми значително во 
иднина. Овој вид на отпад се дава на овластена компанија за 
рециклирање на отпад. 
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Опис на процесот на добивање на опасните отпади: 

Овој дел останува ист со претходното барање 

 
V.4  Најдобри достапни техники 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 
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ПРИЛОГ VI 

ЕМИСИИ 
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VI. Емисии во атмосферата 

VI.1 Поединости за емисија од фиксни извори во атмосферата 
Видете и Прилог за проценка на влијанието VII. 

VI.1.1 План на земјиштето и оформени оџаци 
 
Поединости за емисијата; 
 
Како промена од практиката за Линија 1 и 2 каде што има по 4 испусти од секоја 
линија од кои две од процесни гасови и две од гасови од согорување на природен 
гас, на Линија 3 и 4 ќе има само по еден испуст по линија и тоа само процесни 
гасови поради фактот што нема да постои согорување на природен гас. Испустот 
од Линија 10 е само од сушара, бидејќи на Линија 10 нема да се врши 
калцинирање на производот во индустриска печка. Локацијата и димензиите на 
трите оџаци е дадена во Прилог 2 од ова барање. 
 
Предвидувани вредности на емисија 
 
Азотни оксиди 
 
Опис Висина 

(m) 
Пластов 
Дијаметар 

(m) 

Брзина 
на 

емисии 
на 

гасови 
(m/s) 

Излезна 
температура 

(0C) 

Максимално 
NOx 

(mg/m3) 

Просечно 
NOx 

(mg/m3) 

Испуст 
од 
Линија 3 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 13,62 200 300 100 

Испуст 
од 
Линија 4 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 15,32 200 300 100 

Испуст 
од 
Линија 
10 
(сушара) 

25 0.5 14.1 40 30 15 
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Амонијак 
 
Опис Висина 

(m) 
Пластов 
Дијаметар 

(m) 

Брзина 
на 

емисии 
на 

гасови 
(m/s) 

Излезна 
температура 

(0C) 

Максимално 
NH3 

 (mg/m3) 

Просечно 
NH3 

(mg/m3) 

Испуст 
од 
Линија 3 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 13,62 200 20 2 

Испуст 
од 
Линија 4 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 15,32 200 20 2 

Испуст 
од 
Линија 
10 
(сушара) 

25 0.5 14.1 40 20 2 

 
Оцетна киселина 
 

Опис Висина 
(m) 

Пластов 
Дијаметар 

(m) 

Брзина 
на 

емисии 
на 

гасови 
(m/s) 

Излезна 
температура 

(0C) 

Максимално 
Оцетна 
 (mg/m3) 

Просечно 
Оцетна 
(mg/m3) 

Испуст 
од 
Линија 3 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 13,62 200 20 2 

Испуст 
од 
Линија 4 
(печка и 
сушари) 

25 1,1 15,32 200 20 2 

Испуст 
од 
Линија 
10 
(сушара) 

25 0.5 14.1 40 20 2 
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VI.1.1.1 Фугитивни и потенцијални емисии 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 
 

VI.2 Емисии во површински води и емисии во канализација 
 

Џонсон Мети ДООЕЛ не емитира индустриска отпадна вода во реципиент. 
Отпадната индустриска вода се носи на пречистување или друг третман во 
овластени компании за таа дејност.  

Единствена отпадна вода која се емитира од Џонсон Мети ДООЕЛ е таа од 
пречистителната станица за фекелни води. Пречистената вода од 
канализацијата за фекални води од Џонсон Мети ДООЕЛ подлежи на редовни 
контроли од страна на овластена компанија и резултатите се доставуваат до 
Министерството за животна средина и просторно планирање. За потребите на 
проширувањето и заради зголемениот број на вработени во компанијата, 
Џонсон мети ДООЕЛ инсталира дополнителна пречистителна станица веднаш 
до постоечката. 

 

VI.2.1 Фугитивни емисии во површинските води, канализацијата и 
подземните води 
 

Фабриката е направена да осигура дека ќе нема фугитивни емисии во 
повшинските води канализацијата или подземните води.  

 

VI.2.1.1 Потповршински структури  
 

Во поглед на високата вредност на многу материјали кои се користени на 
локацијата, сите згради на локацијата се направени да задржуваат одлевање. 

 
Сите области кои се користат се покриваат со цврста постојка. Состојбата на 
израмнувањето е подложна на неформална инспекција и постојано одржување, 
како што се бара. 
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VI.3 Контрола на бучавата и акустично испитување 
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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ПРИЛОГ VII 

СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 
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VII .1.1Проценка на влијанието врз животната средина 
 
1) Емисии во воздухот 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 
 
Оксиди на aзот 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 
 
Поединости за емисијата; 
 

Опис Висина 
(m) 

Пластов 
Дијаметар 
(m) 

Брзина на 
испарување 
(m/s) 

Излезна 
температура 
(0C) 

Максимално 
NOx 
(mg/m3) 

Просечно 
NOx 
(mg/m3) 

Оџак 
на 
Линија 
3 

25 1,1 13,62 200 350 100 

Оџак 
на 
Линија 
4 

25 1,1 15,32 200 350 100 

Оџак 
од 
сушара 
на 
Линија 
10 

25 0,5 14 40 30 15 

 
 Амонијак и оцетна киселина 
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
 

Нивоа за проценка на животната средина (НПС) 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 
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Поединости за зрачењето; 
 

1. Амонијак  
 

Опис Висина 
(m) 

Пластов 
Дијаметар 
(m) 

Брзина на 
испарување 
(m/s) 

Излезна 
температура 
(0C) 

Максимално 
NH3 
 (mg/m3) 

Просечно 
NH3 
(mg/m3) 

Оџак на 
Линија 3 25 1,1 13,62 200 20 2 

Оџак на 
Линија 4 25 1,1 15,32 200 20 2 

Оџак од 
сушара 
на 
Линија 
10 

25 0,5 14.1 40 20 2 

 
2. Оцетна киселина 

 
Опис Висина 

(m) 
Пластов 
Дијаметар 
(m) 

Брзина на 
испарување 
(m/s) 

Излезна 
температура 
(0C) 

Максимално 
Оцетна 
 (mg/m3) 

Просечно 
Оцетна 
(mg/m3) 

Оџак на 
Линија 3 25 1,1 13,62 200 20 2 

Оџак на 
Линија 4 25 1,1 15,32 200 20 2 

Оџак од 
сушара 
на 
Линија 
10 

25 0,5 14.1 40 20 2 

 
Резиме 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

VII.1.2.  Проценка на влијанието врз површинските води  
 

Единствена емисија во површински води ќе биде пречистената санитарна 
вода од пречистителната станица. 

VII.1.3 Проценка на влијанието врз истекувањето на канализација  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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VII.1.4 Проценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните 
води  
 

Со новиот магацин за течни хемикалии кој е опишан во претходните 
глави, емисиите во почва и површински води од инсталацијата се 
оневозможени. 

VII.1.4. 1 Расфрлање на земјоделски/ неземјоделски отпад  

Не е применливо за оваа апликација. 

VII.1.5 Загадување на земјиштето или подземните води  
Не е применливо за оваа апликација. 

VII.1.6 Оценка на влијанието врз животната средина на 
искористувањето на отпадот во рамките на локацијата или негово 
одлагање   
Не е применливо за оваа апликација. 

 

VII.1.7 Влијание на бучавата  
 

VII.1.7.1 Нивоа на бучава во околината  

Џонсон Мети ДООЕЛ спроведува редовни мерења на емисија на бучава 
во животната средина во согласност со условите пропишани во веќе 
издадената дозвола и планира да го спроведува истото и во иднина. 

VII.1.7.2  Проценка на влијанието на бучавата  

Прилично големата оддалеченост на населените места, како и досега 
евидентираното ниво на бучава емитирана од Џонсон Мети ДООЕЛ во 
животната средина не остава простор за загриженост во врска со 
надминување на дозволените вредности на нивото на бучава во 
животната средина. 
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VII.1.8  Индикативни НДТ услови за контрола на зрачење во воздухот 
од фиксен извор 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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ПРИЛОГ VIII 

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ТЕХНИКИ, ИЛИ 
ДОКОЛКУ ИСТИТЕ СЕ НЕПРИМЕНЛИВИ, РЕДУКЦИЈА НА ЕМИСИИТЕ ОД 

ПОЛУТАНТИТЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 

 

 

96 
Прилог 8 

 

 

СОДРЖИНА: 

 

VIII.1 Систем за киселинско-хемиско прочистување: ПГМ Соли...................... 97 

VIII.2 Селективна Каталитичка Редукција (SCR) – NOx редукција..................... 97 

VIII.3 Погон за третман на отпадни води (WWTP)................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 

 

 

97 
Прилог 8 

VIII.1 Систем за киселинско-хемиско прочистување: ПГМ Соли 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

 
VIII.2   Селективна каталитичка редукција (SCR) – NOx редукција 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

VIII.3 Погон за третман на отпадни води ( WWTP) 

Овој дел останува ист со претходното барање. Новата единица за 
пречистување на санитарни отпадни води е идентична со постоечката. 
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ПРИЛОГ IX 

ЕМИСИОНЕН МОНИТОРИНГ И ЕДНОСТАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ 
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IX.4 Мониторинг и извештај за емисија на прочистена вода од 
прочистителна станица 

100 

IX.5 План за мониторинг на емисии 100 

IX.6 Индикативни НДТ барања за емисионен мониторинг 100 

IX.7 Индикативни НДТ барања за мониторинг на околината 100 

IX.8 Индикативни НДТ барања за мониторинг на процесот на варијабли 100 

IX.9 Индикативни НДТ барања за мониторинг на стандарди 100 
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IX Мониторинг 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.1 Одговорност за мониторинг 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.2 Мониторинг и извештај за емисија во воздух 

Овој дел останува ист со претходното барање 

IX.3 Мониторинг и извештај за емисии во вода 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.4 Мониторинг и извештај за емисија на прочистена вода од 
пречистителна станица 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.5 План за мониторинг на емисии 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.6 Индикативни НДТ барања за емисионен мониторинг 

Овој дел останува ист со претходното барање 

IX.7 Индикативни НДТ барања за мониторинг на околината 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

IX.8 Индикативни НДТ барања за мониторинг на процесот на варијабли 

Овој дел останува ист со претходното барање 

IX.9 Индикативни НДТ барања за мониторинг на стандарди 

Овој дел останува ист со претходното барање. 

 

 

 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 

 

 

101 

Прилог 9 

IX.10 Едноставен план со главни поенти 

 

 

Слика 9.1 – Приказ на новите точки на емисија кои доаѓаат како резултат на 
проширувањето. Точките за емисија на бучава остануваат исти како и од претходното 
барање.  

Мониторинг точка 

за емисија на вода 

од пречистителна 

станица 

Мониторинг точки за емисија 

во атмосферата од оџаците на 

Линија 3 и Линија 4 

Мониторинг точка за 

емисија во атмосферата 

од оџакот од сушара на 

Линија 10 
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ПРИЛОГ X 

ПРОЦЕНКИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И НДТ 

 

 

 

 ........................................................................................................................................  
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Х.1 Проценки за животната средина 
 
Х.1.1  Внатре-процесни управувања 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

 
Х.1.2  Контрола на емисиите 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

 
Х.1.3 Техники на менаџирање 
 
Џонсон Мети ДООЕЛ во меѓувреме ги имплементираше Меѓународните 
стандарди: 

-ISO 9001:2008 – Систем за управување со квалитет 

-ISO 14001:2004 – Систем за управување со животната средина 

-OHSAS 18001:2007 – Систем за управување со безбедност и здравје при 
работа. 

Овие системи за управување беа предмет на сертификациска проверка од 
страна на акредитирано сертификациско тело Кроцерт од Загреб, Р. Хрватска. 
Кроцерт е членка на најголемата меѓународна асоцијација на сертификациски 
тела, IQ NET.  

Х.1.4 Суровини 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

Х.1.5 Управување со отпад 
 
Џонсон Мети ДООЕЛ управува со отпадот на начин пропишан со Законот за 
управување со отпад. За таа цел двајца вработени инженери од одделот за 
животна средина, безбедност и здравје го положија стручниот испит за 
управување со отпад во Министерството за животна средина и со одлука на 
раководството на Џонсон Мети ДООЕЛ се назначени за Управители со отпад.  
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Слика 10.1 – Одлука за назначување на Управител со отпад 
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Слика 10.2 – Одлука за назначување на Управител со отпад 
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Х.1.5.1 Селектирање и намалување на отпад 
 
Во програмата за управување со отпад за 2012 година, Џонсон Мети ДООЕЛ со 
помош на своите управители за управување со отпад се заложи за постојано 
намалување на количините на создаден комунален отпад. За таа цел Џонсон 
Мети ДООЕЛ планира да вложи средства во опрема за минимизирање и 
пресување на отпадна пластика, хартија и дрво, како и за компостирање на 
органскиот отпад кој се создава во кантината.  

Селектирањето на неопасниот отпад кој може да се рециклира при добивање 
на секундарни суровини е процес кој постојано се подобрува и количините на 
селектиран отпад за рециклирање постојано расте. Целта на Џонсон Мети е 
драстично да ја намали количината на отпад депониран во санитарна депонија. 

Опасниот отпад се одделува од неопасниот и се транспортира до единствената 
овластена компанија за депонирање и третман на опасен отпад во Р. 
Македонија. 

Х.1.6 Енергија 
 
Ефикасноста на енергијата е клучна карактеристика на дизајн на погонот. Каде 
што е можно, енергетските побарувања за новата опрема ќе бидат снабдени од 
нашите постоечки, во локацијата, погон за комбинирана топлина и моќност која 
произведува поуспешни, извори на енергија кои загадуваат помалку отколку 
оние од националната мрежа. 

Џонсон Мети ДООЕЛ за потребите на новите производни линии воведува 
употреба на електрична енергија наместо природен гас како енергенс за 
работата на печките и сушарите со што емисиите на јаглерод моноксид, 
јаглерод двооксид и прашина значително ќе се намалат. 

Х.1.7 Несреќи 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

Х.1.8 Бучава и вибрации 
 
Со изградба на проширувањето на постоечката инсталација, Џонсон Мети 
ДООЕЛ ќе продолжи со редовен мониторинг на емисијата на бучава во 
животната средина. Од досегашното работење може да се каже дека и по 
проширувањето Џонсон Мети ДООЕЛ нема да ги надминува дозволените 
граници на ниво на бучава на границите на инсталацијата.  
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Х.1.9 Мониторинг 
 
Џонсон Мети ДООЕЛ покрај мониторингот вршен од страна на овластени 
компании кои се акредитирани според меѓународниот стандард ISO 17025 што 
е законско барање во Република Македонија. За свои потреби врши и сопствен 
мониторинг со висококвалитетни мерни инструменти кои се подложни на 
редовна калибрација од страна на овластени сервисери во земјава и 
странство. 

 

 

Слика 10.3 – Приказ на екранот на системот за 24 часовен мониторинг на емисијата на 
NOx од испустите во инсталацијата 

                                             

Слика 10.4 – Приказ на дел од мерните инструменти кои се користат во инсталацијата за 
вршење на внатрешен мониторинг на емисии во животна средина 
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Х.1.10 Планови во случај на затворање на местото 
 
Овој дел останува ист со претходното барање 

Х.2 Испитување на влијанието врз животната средина 
 
Како дел од проектната документација за добивање на решение за градење од 
страна на Министерството за транспорт и врски, изработен е Еколошки 
Елаборат кој е доставен до Министерството за Животна средина и просторно 
планирање.  

Х.2.1 Испитување на Најдобрите Достапни Техники (НДТ) 
 
Овој дел останува ист со претходното барање. 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 

 

 

110 

Прилог 11 

ПРИЛОГ XI 

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
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XI.1 Предложена програма за подобрување 
 

Референца Барање Датум (од 
издавање на 
Дозволата) 

1 Зголемување на енергетската 
ефикасност во претпријатието, 
т.е. намалување на 
потрошувачката на енергија на 
14MJ/l произведена облога. 

1 година 

2 Развивање на програма за 
интерна обука на сите 
вработени во Џонсон Мети 
ДООЕЛ за соодветно 
справување со создадениот 
отпад. 

1 година 

3 Намалување на комуналниот 
отпад кој се праќа во санитарна 
депонија за 20% 

1 година 
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ПРИЛОГ XII 

ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 
 
 

114 

Прилог 12 

СОДРЖИНА: 

 

XII Несреќи.................................................................................................................. 115 

XII.1 Справување со несреќи................................................................................... 115 

XII.2 Оценување на несреќи за исполнување на еколошки услови во погон 
за катализатори.......................................................................................................... 

115 

XII.3 Постапки и оценување на несреќа................................................................. 115 

XII.4 Индикативни НДТ услови при несреќи и невообичаени дејствија.......... 115 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                     abcd 
 
 

115 

Прилог 12 

 
 

 

XII.  Несреќи 
 

Останува исто со претходното барање. 

 

XII.1 Справување со несреќи 
 

Останува исто со претходното барање. 
 

XII.2  Оценување на несреќи за Исполнување  еколошки услови во погон 
за катализатори 
 

Останува исто со претходното барање. 

 

XII.3 Постапки и оценување на несреќа 

 
Останува исто со претходното барање. 

 

XII.4  Индикативни НДТ услови при несреќи и невообичаени дејствија  
 
Останува исто со претходното барање. 
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ПРИЛОГ XIII 

ЕКОЛОШКО ПРОЧИСТУВАЊЕ И ДЕКОНТАМИНАЦИЈА, ПОВЛЕКУВАЊЕ,  
ОБНОВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ГРИЖА 
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Прилог 13 

 

 

 

 

XIII.1 Делокруг 

Ostanuva isto so prethodnoto barawe. 

XIII.2 Информации за локацијата  

Останува исто со претходното барање. 

XIII.3 Делумно затварање на локацијата и пренамена  

Останува исто со претходното барање. 

XIII.4 Затворање на локацијата   

Останува исто со претходното барање. 

XIII.5 План за локацијата, остатоците и отпадот  по затварањето на локацијата 

Останува исто со претходното барање. 

XIII.6 Предложени регулативи за најдобра достапна техника при затварање   
 

Останува исто со претходното барање. 

XIII.7 Предложени регулативи за најдобра достапна техника при дизајнирање и 
градење на локацијата   

 

Останува исто со претходното барање. 

XIII.8 Предложени регулативи за најдобра достапна техника при планот за 
затварање   на локацијата 

 

Останува исто со претходното барање. 
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ПРИЛОГ XIV 

НЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
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XIV. Не технички преглед  
 

Овој дел останува ист со претходното барање. 
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata  
 
 
   

Ref. 
Br ili 

Materijal/ 
Supstancija1 

CAS2 
Broj 

Kategorija na 
opasnost3) 

 

Skladira
na 

koli~ina 

Godi{na 
upotreba 

Priroda na upotrebata R4 - Fraza S12 - 
Fraza 

{ifra    (toni) (toni)    

 PGMS     PGMS   

1. Платина Nitrat 18496-40-7   70 PGMS R52, R34  

2. Paladium Nitrat 10102-05-3   8.5 PGMS R34  

3. Rodium Nitrat 10139-58-9   0.2 PGMS R34  

4. Tetramin Paladium 

Nitrat Hidrogen 

Karbonat 

   0.4 PGMS   

6.. Osnovnirepro 

materijali 

    Osnovni repro 
materijali 

  

7. Cerium soli, na pr. 

Acetati,ili 

karbonati 

   12.5 Osnovni repro 
materijali 

  

8. Pigmenti na `elezen 

oksid  

1345-25-1   0.5 Osnovni repro 
materijali 

R11 S7 S9 

S16 

S33 

                                                
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 (Slu`ba na hemiski izvodi)  
3 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
4 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 
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9. Me{ani метални 
Oksidi 

13%-75% Zr-oksid, 
20%-49% Ce oksid, 
15-15%  La oksid, 1% 
- 10%  Nb oksid, 1% - 
99.5% Si oksid, 1% - 
100% Al Oksidi kako 
pra{ok 

20281-00-9 

1312-81-8 

01314-23-4 

10097-28-6 

1313-96-8 

  55 Osnovni repro 
materijali 

R36 R37 

R38 

S26 

S36. 

10. Aluminium Oksid 1344-28-1   120 Osnovni repro 
materijali 

 S22 

S36 

S38. 

11. Aluminium soli    7.5 Osnovni repro 
materijali 

  

12. Kordier supstrat     Osnovni repro 
materijali 

  

13. Stroncium Nitrat 10042-76-9 9  26 Osnovni repro 
materijali 

R8 R36 

R37 R38.  

 

S26 

13. Ocetna kiselina 64-19-736 5.1; 8  58 Osnovni repro 
materijali 

R10 R35 S23 

S26 

S45. 

 

14. Malonska kiselina 141-82-2   10,2 Osnovni repro 
materijali 

R22, 

R36, 

R37, R38 

S26, 

S37, 

S39 

15. Limonska kiselina  5.1; 8  197 Osnovni repro 
materijali 

  

16. Azotna kiselina 7697-37-2 5.1; 8  1 Osnovni repro 
materijali 

R8 R23 

R24 R25 

S23 

S26 
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R34 R41 S36 

S37 

S39 

S45 

17. Nikel oksid 1314-06-3 9  0.02 Osnovni repro 
materijali 

  

18. Dejonizirana voda     Osnovni repro 
materijali 

  

19. Natrium Hidroksid 1310-73-2 5.1; 8  16.25 Osnovni repro 
materijali 

R35. S26 

S37 

S39 

S45. 

20. Hlor 7782-50-5 2; 5.1  13,25 Osnovni repro 
materijali 

R23 R36 

R37 R38 

R50 

S7 S9 

S44 

S45 

S61. 

21. Hlorovodorodna 

kiselina 

7647-01-0 8  72,5m3
 Osnovni repro 
materijali 

R34 R37 S26 

S36 

S45 

21. Barium hidroksid 17194-00-2 5.1  7 Osnovni repro 
materijali 

R20 R21 

R22 R34 

R41 

S26 

S28. 

22. Amonium hidroksid 1336-21-6 5.1; 8  16 Osnovni repro 
materijali 

 S26 

S36 

S37 

S39 

S45 

S61. 

23. Amonium nitrat 6484-52-2 9  1 Osnovni repro 
materijali 

R8 R20 

R21 R22 

R36 R37 

S17 

S26 

S36 
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R38. 

24. Celulozen pra{ok  9004-34-6   25 Osnovni repro 
materijali 

  

25. Te~en argon 7440-37-1 2  20 Osnovni repro 
materijali 

 S38 

26. Bariumski soli, 

primer nitrati, 

acetati ili 

karbonati 

543-80-6;  

513-77-9; 

10022-31-8 

9  9.5 Osnovni repro 
materijali 

R20 R22. 

R20 R21 

R22 R36 

R38. R8 

R25 R37 

S24 

S25 

S26  

S28 

27. Kalcium hidroksid 1305-62-0 5.1  1 Osnovni repro 
materijali 

R34 R36 

R37 R38 

R41 

S22 

S26 

S39 

S45. 

28. Cerium hidroksid 12014-56-1 5.1  5.6 Osnovni repro 
materijali 

  

29. Dopolnitelni 

materijali 

       

30. Natrium Nitrat 7631-99-4 9  0.2 Dopolnitelni 
materijali 

R8 R22 

R36 R37 

R38 

S17 

S26 

S27 

S36 

S37 

S39 

31. Isotiazin    0.08 Dopolnitelni 
materijali 

  

32. Voda     Dopolnitelni 
materijali 

  

33. Maslaza 

podma~kuvawe 

56-81-5; 7325-

17-9 

9  0.4 Dopolnitelni 
materijali 

 S26 S36 
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34. Energii        

 Zemjen gas MWh 74-82-8 2; 3  11.000 Energii R12. S9 S16 

S33 

35. Elektricitet MWh    75000  Energiii   

36.         

 
 

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata 
 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris Prioritetni supstancii5 

{ifra  Mirizlivost 
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

         
         
         
         

                                                
5 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  
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TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven 
izvor1’2 

Koli~ina Prerabotka/odlo`u
vawe vo ramkite na 
samata lokacija 
(Na~in i lokacija) 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 
(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Toni/mese~no m3 / mese~no 
 

Otpadni vodi 
{to sodr`at 
opasni 
supstancii 

161001* Fabrika za 
PGM soli 

92   Prerabotka-
Neutralizacija 
OHIS Peom 

 

Otfrleni 
neorganski 
hemikalii {to se 
sostojat od 
opasni 
supstancii ili 
se zagadeni od 
niv 

160507* Ispirawe na 
tankovi od 
proizvodstvo 
na obloga 

20   Prerabotka-
Neutralizacija-
Toping Zoran dooel 

 

Pakuvawa so 
ostatoci ili 
pakuvawa koi se 
zagadeni so 
opasni 
supstancii 

150110* Iskoristeni 
surovini od 
proizvodstvo 

2   Prerabotka-
Insineracija-Toping 
Zoran dooel 

 

Transmisioni 
masla i masla za 
podma~kuvawe 

060204* Odr`uvawe 
na ma{inite 

0.0333   Prerabotka-
Insineracija-Toping 
Zoran dooel 

 

Akumulatori 160601* Odr`uvawe 0.005   Reciklirawe-Eko 
Inos 

 

                                                
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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Otpadni boi i 
lakivi {to 
sodr`at organski 
rastvoruva ~i 
ili drugi opasni 
supstancii 

080111* Proizvodstvo 
na 
katalizatori 

0.175   Prerabotka-
Insineracija-Toping 
Zoran dooel 

 

Otpad od kalium 
hidroksid 

060204* Proizvodstvo  0.02   Prerabotka-
Insineracija-Toping 
Zoran dooel 
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TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropski 
katalog na 

otpad  

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija23 

 

Prerabotka, 
povtorna upotreba 
ili reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/mese~
no 

m3 / mese~no 
 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Izme{an 
komunalen otpad 

200301 Kantina, 
proizvodstvo, 
administracija 

52.8    Odlo`uvawe vo 
sanitarna 
deponija-JKP 
Ilinden- Drisla 

Metali 200140 Odr`uvawe 0.6   Reciklirawe-Uni 
Trejd 2012 

 

Hartija i karton 200101 Pakuvawe i 
kancelariski 
otpad 

0.83   Reciklirawe-Uni 
Trejd 2012 

 

Plastika 200139 Kantina, 
administracija 

0.83   Reciklirawe-Uni 
Trejd 2012 

 

Otfrlena 
elektri~na i 
elektronska 
oprema 

200136 Odr`uvawe 0.013   Reciklirawe-Uni 
Trejd 2012 

 

Mil od 
prerabotka na 
komunalni 
otpadni void 

190805 Pre;istitelna 
stanica 

 7   Odlo`uvawe-JKP 
Ilinden 

Drvo 200838 Otpadni paleti-
magacin 

0.75   Reciklirawe-Uni 
Trejd 2012 

 

 

                                                
1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 
2 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 
3 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 
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TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 
Со проширувањето не се предвидени нови котли, а со тоа табелите за двете 
емисиони точки од котлите остануваат непроменети. 
 
To~ka na emisija: 

To~ka na emisija Ref. br: E010 

Opis: kotel za parea za proizvodstvo 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

21
о
37`23``Е 

41
 о

 59`14 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
 

0,4m 
9,0m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

14.04.10 

     
Karakteristiki na emisijata :       
    

Vrednosti na parniot kotel 

Izlez na parea: 

Toplinski vlez: 

 

1250 kg/h 

1,2 MW 

Gorivo na parniot kotel 

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 
 

Priroden gas (metan) 
 

kg/h 
 

20 mg/m3 

NOx 60  mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura 
oC(maks)     oC(min) oC(sredno) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, 

ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski 
varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  
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Periodi na emisija 
(sredno) 

24       ~as/den      270         den /god 

 

To~ka na emisija:  

To~ka na emisija Ref. br: E011 

Opis: kotel za greewe so topla voda 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

21
о
37`23``Е 

41
 о

 59`14 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
 

0,4m 
9,0m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

14.04.10 

Karakteristiki na emisijata : 

Vrednosti na parniot kotel 

Izlez na topla voda: 

Toplinski vlez: 

 

3 MW 

4 MW 

Gorivo na parniot kotel 

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 
 

Priroden gas 
 

kg/h 

 

20 mg/m3 

NOx Ne relevantno  mg/Nm3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto 
gorivo) 

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura 
oC(maks)     oC(min) oC(sredno) 

(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, 
ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski 
varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

Periodi na emisija 
(sredno) 

               min/~as      24  ~as/den     180  den /god 
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TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                              
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

За емисионите точки од Е001 до Е011 дадени се податоци во претходното барање. 

Во продолжение ќе бидат дадени вредности за емисионите точки Е019 (оџак на 

Линија 3), Е020 (оџак на Линија 4) и Е021 (оџак на Линија 10). 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е019 

Izvor na emisija: Печка и сушари, Линија 3 

Opis: Оџак  за процесни гасови од печење и 
сушење 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

21
о
37`23``Е 

41
 о

 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 

1.1 м 

25 м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

Јуни 2013 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

1 392 000 Nm3/d Maks./den 1 800 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

75 000 Nm3/h Min. brzina na 
protok 

13,62 m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 4430 oC(max) 125oC(min) 200 
oC(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:  � suvo.     � vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  
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Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as     24 ~as/den       260  den /god 

  

 



Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                  abcd 
 
 

138 
Анекс 1 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е020 

Izvor na emisija: Печка и сушари, Линија 4 

Opis: Оџак  за процесни гасови од печење и 
сушење 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

21
о
37`23``Е 

41
 о

 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 

1.1м 

25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

Јануари 2014 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

1 548 000Nm3/d Maks./den 1 920 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

80 000 Nm3/h Min. brzina na 
protok 

15,32 m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 443 oC(max) 125 oC(min) 200 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:  � suvo.      � vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as       24   ~as/den     260  den /god 
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Emisiona to~ka Ref. Br: Е021 

Izvor na emisija: Сушара, Линија 10 

Opis: Оџак за процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

21
о
37`23``Е 

41
 о

 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 

0,5м 

25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

Јуни, 2013 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm3/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm3/h Min. brzina na 
protok 

14, 1 m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 oC(max) 20 oC(min) 40 oC 
(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:  � suvo.      � vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as       24   ~as/den     260  den /god 
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TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata   
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E019 (Печка и сушари на Линија 3 – процесни гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h. kg/godi{no 

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

NOx 200 500 2 5 

Со SCR систем за 

прочистување на 

гасови 

200 500 2 5 12480 31200 

CO <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 Не е потребно <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 < 88 < 88 

SO2 <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 Не е потребно <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 < 88 < 88 

NH3 2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

Limonska 
kisilina 

2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

 

Referenten broj na to~ka na emisija: E020 (Печка и сушари на Линија 4 – процесни гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h. kg/godi{no 

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

NOx 200 500 2 5 
Со SCR систем за 

прочистување на 
200 500 2 5 12480 31200 
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гасови 

CO <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 Не е потребно <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 < 88 < 88 

SO2 <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 Не е потребно <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 < 88 < 88 

NH3 2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

Limonska 
kisilina 

2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

 

 

Referenten broj na to~ka na emisija: E021 (Сушара, Линија 10 – процесни гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h. kg/godi{no 

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

NOx 
(Azotni 
oksidi) 

200 500 2 5 
Не е потребно 

15 30 0.6 12 3744 7488 

NH3 2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

Limonska 
kisilina 

2 20 0,04 0,4 Не е потребно 2 20 0,04 0,4 250 2496 

CO <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 Не е потребно <1.00 <2.5 <0.01 <0.01 < 88 < 88 

 



     Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                                                                                                              abcd 
 
 

142 
Анекс 1 

TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata 
 
 
 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm3(2) kg/h. kg/god.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  
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TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
 

To~ki na emisija 
ref.br. (pretstaven 

vo dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 
predizvika emisija 

Detali za emisijata 

(Potencijalni maks. emisii)
1
 

   Materijal mg/Nm3 kg/h 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 
Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 
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TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi 
   (1 strana za sekoja emisija) 

 
To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br:  

Izvor na emisija  

Lokacija :  

Referenci od 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 
cifri, 5E,5N): 

 

Ime na recipientot (reka, 
ezero...): 

 

Protok na recipientot:                                      m3.s-1 protok pri suvo vreme 

                                                m3.s-1 95%protok 

Kapacitet na prifa}awe 
na otpad (Dozvolen 
samopre~istitelen 
kapacitet): 

kg/den 

 
 
Detali za emisiite:          

   

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den m3 Maksimalno/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe): 

 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

               min/~as              ~as/den              den /god 
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TABELA VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na to~ki na emisija:        
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 
na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 
na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  
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TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 
 
To~ka na emisija: Pre~istitelna stanica 

To~ka na emisija Ref.  Br: E012 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

Kanal na TIRZ Skopje 1, Bunarxik 

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 
sistem (10 cifri, 5E,5N): 

21°37'16.30"E 

41°59'14.66"N 

 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

 

Kanalizaciski sistem na TIRZ Skopje 1, 
Bunarxik 

 

 

Finalno odlagawe Po soodveten tretman, reka Vardar 

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den 18  m3  

Maks./den 

 

30 m3 
Maksimalna 
vrednost/~as 

0.6 m3 

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

min/~as           6   ~as/den      260        den /god 
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TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na to~ka na emisija:     Е012    
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose
~na 

vredn
ost na 
~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 
na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

Растворен кислород 
ХПК перманганатно 
ХПК бихроматно 

БПК5 

Вкупно суспендирани 
честички 

Вкупен фосфор 
Вкупен азот 

 8.38 

35.2 

127 

83.21 

92 

3.66 

5.03 

   6.55 

3.28 

43 

7.82 

11 

1.40 

3.95 
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TABELA VI.4.1: Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona 
to~ka) 
 

Emisiona to~ka ili oblast:  
 

Emisiona to~ka/oblast Ref.  
Br: 

 

Pateka na emisija:  
(bu{otini, bunari, propuslivi 
sloevi, kvasewe, rasfrluvawe 
itn.) 

 

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5 

Istok, 5 Sever): 

 

Visina na ispustot: 
(vo odnos na nadmorskata 
visina na recipientot) 

 

Vodna klasifikacija na 
recepientot (podzemnoto vodno 
telo): 

 

Ocenka na osetlivosta od 
zagaduvawe na podzemnata voda 
(vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost): 

 

Identitet i oddale~enost na 
izvorite na podzemna voda koi 
se vo rizik (bunari, izvori 
itn.): 

 

Identitet i odale~enost na 
povr{inskite vodni tela koi se 
vo rizik: 

 

 

 

Detali za emisijata:            

(i) Emitiran volumen 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
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Periodi na emisija 
(sredno) 

               min/~as              ~as/den              den /god 
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TABELA VI.4.2: Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na emisiona to~ka/oblast:         
 
 

Parametar Pred tretmanot Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Max. na ~as 
sredno 

(mg/l) 

Max. 
Dnevno 
sredno 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Max.sredna 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Max. sredna 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  
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TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 

Izvor Emisiona 
to~ka 
Ref. Br 

Oprema Ref. 
Br 

Zvu~en pritisok1 
dBA na referentna 

odale~enost 

Periodi na emisija 

     

 
Fenovi za klima 

 
E013 

 

TESTO 815 

 
58.73 

Kontinuirano 

 

Kotlarai 
Kompresiska 
stanica 

 
E014 

 

TESTO 815 

 
66.21 

Interval od 3-4 minuti 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost. 
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Tabela VII.3.1:  Kvalitet na povr{inska voda 
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________ 
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 Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na 
provodlivost EC 

       

Amoniumski azot NH4-N        

Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

       

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

       

Rastvoren kislorod 
O2(r-r) 

       

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        
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Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2)  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Nikel Ni        

Kalium  K        

Natrium Na        

Sulfat SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

       

Vkupen organski 
jaglerod TOC 

       

Vkupen oksidiran azot 
TON 

       

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni koliformni 
bakterii vo rastvor ( 
/100mls) 

       

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Fosfati PO4        
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Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda  
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________  
  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(smesa i 
sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na 
provodlivost EC 

       

Amoniumski azot NH4-N        

Rastvoren kislorod 
O2(r-r) 

       

Ostatoci od isparuvawe 
(180oC) 

       

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

Cijanidi Cn, vkupno        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        

Nikel Ni        

Kalium K        

Natrium Na        
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Kvalitet na podzemna voda  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metoda na 
zemawe 
primerok 
(smesa, 
zafat i sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Fosfati PO4        

Sulfati SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~Brst 
 (kako CaCO3) 

       

Vkupen organski 
jaglerod  

       

Vkupen oksidiran azot         

Arsen As        

Barium Ba        

Bor B        

Fluor F        

Fenol        

Fosfor P        

Selen Se        

SrebroAg        

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Nivo na vodata (spored 
nadmor. vsina na Pula) 
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TABELA VII.5.2:  Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto  
 
 

Sopstvenik 
na 

zemji{teto 

 

Lokacija kade {to se vr{i 
rasfrlaweto 

Podatoci 
od mapa 

Potreba od Fosforno |ubre za 
sekoja farma 

 
 
 
 

   

    
 
 
Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                                                                                                             abcd 
 
 

158 
Анекс 1 

TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe 
 
Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________   
 
Referentna mapa_______________________   
 

                  

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata 
farma  
(m3/ha) 

 

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 
rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 

(b) Volumen {to treba da se aplicira 
(m3/ha) 

 

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  
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Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.            

 
Koncentracija na Fosfor vo 
materijalot {to se rasfrla 

    -   kg Fosfor/m3 

 
Koncentracija na Azot vo 
materijalot {to se rasfrla 

     -    kg Azot/m3 
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TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava  
  

 Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 
Istok) 

L(A)eq(dB) L(A)10 (dB) L(A)90(dB) 

Granica na 
instalacijata 

    

Mesto 1: E015 21°37'25.09"E 

41°59'14.91"N 

 

48.12 44.20 50.40 

Mesto 2: E016 21°37'18.70"E 

41°59'15.11"N 

 

45.78 44.20 48.20 

Mesto 3: E017 21°37'18.03"E 

41°59'9.33"N 

 

44.92 42.90 45.90 

Mesto 4:  E018 21°37'25.15"E 

41°59'9.09"N 

 

42.37 39.40 45.80 

Lokacii osetlivi na bu~ava    

Mesto 1: E013 21°37'23.73"E 

41°59'14.25"N 

 

58.73 54.89 59.75 

Mesto 2: E014  21°37'23.88"E 

 41°59'12.66"N 

 

66.21 62.43 68.96 

Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  
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Merni mesta za merewe i analiza na bu~avost: 

 

E016 
E015 

E013 

E018 E017 

E014 
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TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola  na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е019, Е020, Е021 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata 

Kalibracija 
na opremata 

Podr{ka na 
opremata 

NOx  
(во NO и 

NO2) 

Sistem za namaluvawe na 
baza na selektivna 

kataliti~ka redukcija ( 
SCR) 

Фiksna Kalibracija
ta e obvrska 

na 
kompetentni 

lica od 
Xonson Meti 
Redvic - 
Germanija 

Xonson Meti 
Makedonija- 
oddel za 

odr`uvawe 

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj treba da se izvede3 Oprema 
za 

monitor
ing 

Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

NOx ( во 
NO и NO2) 

Споредување на резултатите од 
мерењата на  концентрациите на 
излезните параметри од мерните 
места, со состојбата на емисиони 

параметри во согласност со 
„Правилникот за максимално 
дозволени концентрации и 
количества на загадувачки 
супстанции што можат да се 

испуштаат во воздухот од одделни 
извори на загадување“ 

Gasen 
analizat
or tip 
„TESTO 

350-XL“ 

Технолаб доо- Скопје, 
согласно македонската 

легислатива за 
акредитација и 
имплементиран 

меѓународен стандард  
ISO 17025 
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Анекс 1 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zеmawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka:      
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

 
О2 

    

CO 
 

    

 
SO2 

    

 
NOx 

    

 
CO2 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Барање за измена на А-Интегрирана Еколошка Дозвола                                                                                            abcd 
 
 

164 
Анекс 1 

TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
  

Referenten broj na to~kata na monitoring:     
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


