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I INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  

I. Op{ti informacii  
 

Ime na kompanijata1 
MAVROVOIN@ENERING, ДОО 

Trgovsko dru{tvo za grade`ni{tvo, proektirawe, 
konsalting, trgovija i uslugi Skopje 

Praven status ДОО 

Sopstvenost na 
kompanijata 

100% Приватна 

Adresa na sedi{teto  Plo{tad Makedonija, br 2, 1000 Skopje 

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

/ 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 EMBS : 04056388 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD  

45/24.0  Izgradba na hidrograde`ni objekti 

SNAP kod3 0303 

NOSE kod4 104,11 

Broj na vraboteni 82 

Ovlasten pretstavnik  DRAGI  IVANOVSKI 

Edinstven mati~en broj 2001956450016 

Funkcija vo kompanijata Upravitel so ograni~ena odgovornost 

Telefon 322-45-44 ; 070 30 61 09 

Faks 316-52-66 

e-mail mavrovoinzenering@mt.net.mk 

 
ОДГОВОР 

 Детали за правниот статус се дадени во Прилог  I.1, Прилог 1. 

                                                 
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 
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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 Повеќе сопственици 

Adresa Plo{tad Makedonija, br 2, 1000 Skopje 

 
 

ОДГОВОР 
 Детали за сопственоста, правниот статус и за локацијата се дадени во Прилог  I.1, 
Прилог I.1-1, Прилог I.1-2 и Прилог I.1-3. 
 

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: / 

Adresa: / 

 
 

I.1.3 Vid na baraweto5 

Obele`ete go soodvetniot del 
Nova instalacija  / 
Postoe~ka instalacija ДА 
Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

/ 

Prestanok so rabota / 
 
 

                                                 
5 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na instalacijata 
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I.2 Informacii za instalacijata 
 

Ime na instalacijata6 

MAVROVOIN@ENERING, ДОО 
Trgovsko dru{tvo za grade`ni{tvo, 

proektirawe, konsalting, trgovija i uslugi 
Skopje 

 
Asfaltna baza Romanovci 

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

s. Romanovci, Kumanovsko 

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

59493 / 58539 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

Kategorija 3.5 - Stacionarna asfaltna 
baza 

Proektiran kapacitet 150 t/~as 

 
Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto vo 
Прилог Br. I.2. 
Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Прилог Br. I.2. 
 

ОДГОВОР 
 Детали за инсталацијата и локацијата се дадени во Прилог I.2, мапи на локацијата, 
дозволи од надлежни институции. 

                                                 
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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I.2.1 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata  

 

Ime ANDONOSKI  LAZAR 

Edinstven mati~en broj 2608947473013 

Adresa Ul. Leningradska br 2 Gostivar 

Funkcija vo kompanijata Glaven in`ener za asfalti 

Telefon 070-341-001 

Faks 316-52-66 

e-mail proizvodstvo@mavrovo.com.mk 
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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)  

/ 

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

/ 

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

/ 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 
lociran 

/ 

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

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola  / 

 
Opis na predlo`enite izmeni. 
 

ОДГОВОР 
Нема измени, прва апликација за А - дозвола за усогласување со оперативен план. 
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II  OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I 
DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI  

 
Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, sistemite za 
namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe na otpadot, postapkite 
za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od planovi, crte`i ili mapi 
(terenski planovi i mapi na lokacijata, dijagrami na postapkite za rabota) i 
ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na dokumentacija koi se potrebni da gi 
opi{at site aspekti na aktivnosta.  
 
Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite.  
   
Прилог II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od oddelnite delovi 
koi se odvivaat, vklu~uvaj}i dijagrami na postapki za sekoj od niv so 
dopolnitelni relevantni informacii.  
 

ОДГОВОР 
Деталите за инсталацијата, нејзините технички карактеристики и технолошкиот 
процес се наведени во ПРИЛОГ II. 
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III  UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA 
 
Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so instalacijata. 
Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi na politiki za 
upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i ja tekovnata ocenka za sostojbata 
so `ivotnata sredina .  
 
Navedete dali postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata 
sredina za instalacijata. 
 
Dokolku postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za 
instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i vklu~ete kopija od 
sertifikatot za akreditacija.  
 
Ovie informacii treba da go so~inuvaat Prilog III. 
 
 
 

ОДГОВОР 
 
Деталите за управувањето и контролата на инсталацијата се наведени во ПРИЛОГ III од 
ова барање. 
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IV  SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I 
ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA 

IV.1 Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, preparati, 
goriva, i energija koja  se proizveduva ili upotrebuva preku aktivnosta.   

           
Listata(-tite) koja e dadena treba da bide sosema razbirliva i treba da se 
vklu~at, site upotrebeni materijali, gorivata, me|uproizvodi, laboratoriski 
hemikalii i proizvod(i). 
 
Posebno vnimanie treba da se posveti na materijalite i proizvodite koi se 
sostaveni ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi sodr`i 
spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks II od 
Dodatokot na Upatstvoto.   
Tabeli IV.1.1 i IV.1.2 moraat da se popolnat.  
 
Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV. 
 
 

ОДГОВОР 
 
Listata na surovini i pomoшni materijali za proizvodstvo na asfalt se dadeni vo 
Tabeli IV.1.1 i IV.1.2. 
Дополнителни информации за опасните суровини и материјали се дадени во Material safety 
data sheet (MSDS) во Prilogot IV. 
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V RAKUVAWE SO MATERIJALITE 
 

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi  
Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site materijali.  
 
Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija vo 
objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. 
Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, 
nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  oblastite 
okolu postrojkite. 
Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1 
 
 

V.2 Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata. 
 
Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci; 
 
(а) Imeto; 
 
(б) Opis i priroda na otpadot; 
 
(в) Izvor; 
 
(г) Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe; 
 
(д) Koli~ina/volumen vo m3 i toni;  
 
(е) Period ili periodi na sozdavawe; 
 
(ж) Analizi (da se vklu~at metodi na testirawe i Kontrola na Kvalitet); 
 
(з) Kodot spored Evropskiot katalog na otpad. 
 
Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo informacija 
treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za opasen otpad od 
Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04). 
 
Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad soodvetno. 
Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj na 
Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na operatorot 
za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot na istekuvawe na 
va`e~kite dozvoli. 
 
Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2 
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V.3 Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena deponija) 
 
Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da se 
podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u drugoto 
proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna nazna~esnost 
na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan za rabota, sostavot na 
otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a po zatvorawe na lokacijata).   
 
Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.  
 
 

ОДГОВОР 
 
Деталите за суровините, меѓупроизводите и производите се дадени во tabelite IV.1.1 i 
IV.1.2. 
 

V.1 Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи 

V.1.1 Суровини и производи 

 Суровините и производи кои учествуваат во процесот на производство на асфалтна 
смеса се: 

• Минерален агрегат кој може да биде варовничка и еруптивна фракција со различна 
гранулација, 

• Филер - каменско брашно, 

• битумени, 

• мазут, 

• гас, 

• асфалтна смеса. 

Минерален агрегат - агрегатот со различна гранулација (фракција) се сместени во 
отворени боксови со бетонски зид меѓу себе со што се спречува мешањето на фракциите. 
Од боксовите со натоварувач агрегатот се носи во предозатори, а понатаму преку систем 
на транспортни ленти се внесува во барабан за сушење. Дозирањето се врши преку 
систем ваги. 

Филер - каменско брашно - е исто така минерален агрегат со мала гранулација и се 
користи како врзивно полнило во асфалтната смеса. Истиот се носи од каменолом или 
како поврат од системот за отпрашување и се чува во метален силос. 

Битумен - донесениот загреан битумен се преточува во 5 надземни метални резервоари 
со капацитет 5 х 36т.=180т (3цистерни за БИТ 60 и 2 за битумен полимер). Овие 
резервоари се обезбедени со внатрешен цевоводен систем за загревање, во кој загреан 
медиум циркулира специјално минерално масло и ја одржува работната температура на 
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150-160оС. Преку систем на двојно загревани цевки битуменот со пумпа се транспортира 
до мешалката за асфалтна смеса. Во мешалката се врши припрема на асфалтната смеса 
и готовата асфалтна смеса се испушта во транспортна корпа. Со транспортната корпа 
асфалтната смеса се подига во силос за асфалтна смеса. Овај силос има термичка 
изолација и одредено време смесата може да се чува без промена на квалитетот. Силосот 
на долниот дел има отвор кој се отвара/затвора и од кој се испушта асфалтната смеса во 
транспортни камиони и се транспортира до местото за вградување. 

Мазут - се користи за загревање на агрегатот во сушарата. Мазуитот е складиран во 
надземна цистерна за мазут со капацитет од 20т. 

Екстра лесно -горивото се користи за системот за загревање на битуменот и е сместено 
во вкопана метална цистерна со капацитет од 18т. Со систем на цевки се носи до пеќница 
во која се грее флуидот (терманол) кој понатака се разведува во системот за греење на 
битуменот. 

Гас - Гасот се чува во боци за плин (2х35л и 1х10л). Се користи за загревање на бренерот 
на сушарата. 

Асфалтната смеса -  како готов производ се чува одредено време во термо силос, до 
моментот на утовар на камиони кои ќе ја транспортираат масата до местото на 
вградување. 

 

V.2 Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата 

V.2.1 Цврст отпад 
 Во процесот на производство на асфалтна смеса има два вида отпад кој се 

категоризира како неопасен отпад, согласно Законот за управување со отпад од 
2005год.: 

• ибер лауф од камен агрегат. Овој вид на отпад е остаток од ситата при 
дозирањето и е со просечна количина од цца.700т./год.  

• филер - се ситни честици кои се собираат во системот за отпрашување. 
Филерот се враќа во силосот за филер и од таму во процесот. 

Деталите за отпадите се дадени во сumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2. 

2.2.1 Течен отпад 

 Во процесот на производство на асфалтна смеса нема течен отпад. 

 

V.3 Одложување на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена депонија) 

Цврстиот отпад ибер лауф и филер кој се јавува во процесот на производство на 
асфалтна смеса се категоризира како неопасен отпад, согласно Законот за управување со 
отпад од 2005год. 

Отпадот ибер лауф привремено се складира во кругот на инсталацијата и целосно се 
користи за тампонирање на патишта (прилог мапи I.2.1). Овoј отпад претставува збир од 
разни фракции на камен агрегат и истиот не предизвикува штетни емисии во почвата. 
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Филерот се враќа во силосот за филер и од таму во процесот. Филерот претставува 
камена прашина и исто така не предизвикува штетни емисии во почвата. 

Објектите и опремата на оваа инсталација се од времен карактер и истите по престанокот 
на работа на инсталацијата се демонтираат и дислоцираат на друга локација. По 
дислокацијата на опремата целиот отпад ќе биде остранет, а локацијата ќе се санира и ќе 
биде оставена во првобитна состојба. 
 



 

 15

VI EMISII 
 

VI.1 Emisii vo atmosferata 
 

VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata 

 
Site emisii od to~kasti izvori vo atmosferata treba detalno da bidat 
objasneti. Za emisii od parni kotli so toploten vlez nad 5 MW i drugi kotli nad 
250 kW treba da se popolni Tabela VI.1.1. Za site glavni izvori na emisija treba 
da se popolnat Tabelite VI.1.2 i VI.1.3, a tabelata VI.1.4 da se popolni za pomali 
izvori  na emisija. 
 
Potrebno e da se vklu~i spisok na site izvori na emisii, zaedno so mapi, 
crte`i, i pridru`na dokumentacija kako Prilog VI. Informacii za visinata na 
emisiite, visina na pokrivite, i dr. , isto taka treba da se vklu~at, kako i opisi 
i {emi na site sistemi za namaluvawe na emisiite.  
 
Baratelot treba da go navede sekoj izvor na emisija od kade se emitiraat 
supstanciite navedeni vo Aneks III od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  
 
 

ОДГОВОР 
  
 
VI.1.1 Детали за емисија од точкасти извори во атмосферата 
 
• Емисии од категорија (а) - емисии од котли 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце не постојат парни котли. 

• Емисии од категорија (б) 
Во инсталацијата постои 1 точкаст извор на емисија во атмосферата, прикажан во Прилог 
IX-1 : 

АА1 - оџак од систем на отпрашување (висина од 10м). 

Отпрашувањето претставува постапка со која се настојува придвижените цврсти честици 
од прашина да се смират,  задржат и наталожат во постројката на асфалтната база. Во 
барабанот за сушење, во тек на работата, настанува силно струење на топол воздух. Со 
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струењето се повлекува дел од чисти честички до 0,5mm од минералната смеса и до 
количина од 8% од вкупната маса. Постои и систем за отпрашување на асфалтната база 
кој се состои од: двостепена циклонска постројка за суво отпрашување, неколку 
вентилатори со различна моќност и капацитет, цевководен развод, силос за складирање на 
секундарната прашина и оџак. 

Цикличниот колектор е направен од метален лим и претставува конусен резервоар со 
прегради. Во него струјата на гасови се движи по вртечка спирална излезна патека, при 
што прашината се “фрла“ спрема преградите. 

Ефикасноста на циклонските колектори изнесува од 60-90 % на собрана прашина, што 
значи дека дел од прашината се емитира во атмосферата преку оџакот. 

• Емисии од категорија (в) - помали емисии во атмосферата 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце не постојат споредни емисии во 
атмосферата. 

• Емисии од категорија (ц) - потенцијални емисии (неактивни во нормални услови) 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце не постојат потенцијални емисии во 
атмосферата. 
 
Извештај од мерења даден во Прилог VI.  
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VI.1.1.1  Fugitivni i potencijalni emisii 
Vo Tabela VI.1.5. da se dade lista na detali za fugitivnite i potencijalni 
emisii. 
 
Soglasno aktivnostite navedeni vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni 
konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat 
vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben vesnik 3/90) vo vrska so 
ograni~uvaweto na emisiite na isparlivi organski soedinenija pri upotreba na 
organski rastvori vo poedine~ni aktivnosti i instalacii: 
− navedete dali emisiite se vo granicite dadeni vo gorespomenatiot 

Pravilnik, i dokolku ne se, kako tie }e se postignat. 
 
Celosni detali i site dopolnitelni informacii treba da go so~inuvaat 
Prilogot VI.1.2 
 
 

ОДГОВОР 
 
Основните суровини и енергенсите во инсталацијата - асфалтна база се: камен агрегат, 
филер-камена прашина, битумен, мазут и екстра лесно. Со оглед на тоа што ниту 
суровините ниту енергенсите не се испарливи на нормални климатски услови, не е можно 
да се мерат било какви фугитивни и потенцијални емисии во атмосферата. 
 
Фугитивни и потенцијални емисии во атмосферата во инсталацијата - асфалтна база може 
да се јават на следните позиции: 

1. при полнење на резервоарите со битумен, мазут и екстра лесно; 
2. при споевите на цевоводниот систем за транспорт на битумен од резервоарот до 

мешалката; 
3. од самата мешалка; 
4. при утовар во камионите за транспортирање на асфалтната смеса, 

 
Намалување на наведените фугитивни емисии се врши со превземање на мерки од 
добрата производствена пракса: постојана контрола на дихтунзите и фланшите на 
цевоводниот систем, внимателно преточување при полнење на металните цистерни - 
истовар односно пазење да не дојде до истекување, внимателно полнење на камионите со 
готова асфалтна смеса. 
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VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi 
 
Za emisii vo povr{inskite vodi treba da se popolnat tabelite VI.2.1 i VI.2.2. 
 
Lista na site emisioni to~ki, zaedno so mapite, crte`ite i pridru`nata 
dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.2.  
 

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se emituvaat 
supstancii navedeni vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto. 
 
Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site emisii, 
soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Slu`ben 
Vesnik 18-99). Mora da bidat vklu~eni site istekuvawa na povr{inski vodi i 
site porojni vodi od do`dovi koi se ispu{taat vo povr{inskite vodi. Za site 
to~ki na istekuvawe treba da bide dadena geografska polo`ba po nacionalniot 
koordinativen sistem (10 cifri, 5 I, 5 S). Treba da se navede identitetot i 
tipot na recipientot (reka, kanal, ezero i dr.)  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~a-t 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.  
 

ОДГОВОР 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo povr{inski vodi 
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VI.3 Emisii vo kanalizacija 
 
Potrebno e da se kompletiraat tabelite VI.3.1 i VI.3.2. 
 
Sumarna lista na izvorite na emisii, zaedno so mapite, crte`ite i 
dopolnitelnata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.3.  Potrebno e da 
se dadat detali za site supstanciii prisutni vo bilo koi emisii, soglasno 
Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. vesnik 18-99). 
Isto taka vo Prilogot VI.3. treba da se vklu~at site relevantni informacii za 
kanalizacijata priemnik, vklu~uvaj}i i sistemi za namaluvawe/tretirawe na 
otpadni vodi koi ne se dosega opi{ani.  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Dadete 
detali za site emisii koi mo`e da imaat vlijanie na integritetot na 
kanalizacijata i na bezbednosta vo upravuvaweto i odr`uvaweto na 
kanalizacijata.   
 

ОДГОВОР 
  
Od ovaa instalacija nema emisii vo kanalizacii. 
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VI.4 Emisii vo po~vata  
 
Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. 
 
Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na zagaduva~ki 
materii vo podzemnite vodi, kako i postapkite za spre~uvawe na narau{uvawe na 
sostojbata na bilo koi podzemni vodni tela.  
 
Baratelot treba da obezbedi detali za vidot na supstancijata (zemjodelski i 
nezemjodelski otpad) koj treba da se rasfrla na po~vata (otpadna mil, pepel, 
otpadni te~nosti, kal i dr.) kako i predlo`enite koli~estva za aplikacija, 
periodi na ispu{tawe i na~inot na ispu{tawe (ispustna cevka, rezervoar).  
 
Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna 
procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e 
da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na 
grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at 
konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, 
nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite 
postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Sekoj neuspeh 
vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide 
objasnet i opravdan.  
 

ОДГОВОР 
  
Od ovaa instalacija nema emisii vo po~va. 
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VI.5 Emisii na bu~ava 
 

Dadete detali za izvorot, lokacijata, prirodata, stepenot i periodot ili 
periodite na emisiite na bu~ava koi se napraveni ili }e se napravat. 
 
Tabela VI.5.1 treba da se kompletira, kako {to e predvideno za sekoj izvor.  
 
Pridru`nata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 5   
 
Za emisii nadvor od opsegot predviden so Odlukata za utvrduvawe vo koi 
slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetena 
bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), potrebno e da se napravi celosna procenka 
na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se 
prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite 
vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba das e ozna~t konkretni celi i 
vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena 
potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.  
 

ОДГОВОР 
  
So ogled deka instalacijata e nadvor od naseleno mesto (najblisko naseleno 
mesto e na 5km)  ne e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik 64 
od 1993 god.) 
 

• Согласно со "Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека 
е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава" (Сл.весник на РМ, бр.64/93), 
локацијата на инсталацијата асфалтна база за производство на асфалт на 
МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ е во подрачје надвор од населено место (во чија блиска 
околина нема објекти за живеење) и е од 6-та група каде е дозволено ниво на 
бучава од 70 -90dB. 
Според локацијата на инсталацијата, бидејќи е сместена во непосредна близина на 
автопатот, нивото на бучава што се емитира од инсталацијата се меша со нивото на 
бучава од возилата кои се движат по автопатот и не е можно да се мери 
поединечната бучава. Од друга страна инсталацијата не работи во ноќните часови, 
па и од тој аспект нема потреба од спроведување на посебни мерки за спречување 
на штетна бучава. 
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VI.6 Vibracii  
 

Podatoci (i opis na vibraciite) treba da se predvidat ili da se odnesuvaat na 
izminatata godina. 
Identifikuvaj gi izvorite na vibracii koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor 
od granicite na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili 
presmetkite koi se izveduvale. Vo izvori na vibracii mo`e da se vklu~at i 
bu~avata od transportot {to se odviva vo instalacijata. Za novite  instalacii 
ili za izmenite vo instalaciite se vklu~uvaat site izvori na vibracii i bilo 
koi vibracii koi nastanuvaat za vreme na gradbata. Site izvori treba da se 
opi{at vo grafi~ki aneksi. 
Dopolnitelnata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 6   
 

ОДГОВОР 
 
Od ovaa instalacija nema izvori na vibracii. 
 
 
 

VI.7 Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 
 
Identifikuvaj gi izvorite na nejonizira~ko zra~ewe (svetlina, toplina i dr.) 
koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od higienskata zona na postrojkata i 
zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi se izvr{eni. 
 

ОДГОВОР 
 
Od ovaa instalacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe. 
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VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA 

VII.1 Opi{ete gi uslovite na terenot na instalacijata 
 
Obezbedi podatoci za sostojbata na `ivotnata sredina (vozduhot, 
povr{inskata i podzemna voda, po~vata, bu~avata) koi se odnesuvaat na 
izgradbata i zapo~nuvaweto na instalacijata so rabota. 
 
Obezbedi ocenka na vlijanie na bilo koi emisii vo `ivotnta sredina, 
vklu~uvaj}i gi i mediumite vo koi ne se napraveni emisiite. 
 
Opi{i, kade e soodvetno, merki za minimizirawe na zagaduvaweto na 
golemi dale~ini ili na teritorijata na drugi dr`avi. 
 
 

ОДГОВОР 
 
1. Опис на локацијата 
Асфалтната база "Романовце", тип MARINI M 150, е сопственост на МАВРОВО 
ИНЖИНЕРИНГ, ДООЕЛ, Скопје. Сместена е југоисточно од градот Куманово, во 
непосредна близина на село Романовце. Локалитетот претставува зарамнет простор, 
расположен на површина од 5.347,00 m2, сопствен имот и имот под закуп. На локалитетот 
е сместена постројката, канцелариите и помошните простории. Локалитетот е ограден. 

Доведена е инсталација за снабдување со електрична енергија за погон на 
електромоторите, осветлување и други потреби. Стабилноста е обезбедена со 
поставување на ТС од 630KVA. 

Инсталацијата се наоѓа десно од автопатот Скопје-Куманово со пристап по локалниот 
асфалтен пат со исклучување и вклучување со автопатот со крак за село Романовце. 
Сообраќајниците се изведени за да обезбедат непречено движење на средствата и 
возилата, во сите услови и прилики. 

2. Квалитет на животната средина 

2.1 Населеност и концентрација на населението 

Пошироката околина на подрачјето каде што е поставена асфалтната база се 
карактеризира со населени места и пристапни патишта, автопат и други комуникации. 
Нјблиското населено место е селото Романовце (на околу 3-4км.). 

2.2 Хидрогеолошки карактеристики на локацијата 

Хидролошките карактеристики се исти со карактеристиките на пошироката околина, 
односно Кумановската котлина. Со оглед на тоа што се ретки врнежливите периоди, нивото 
на подземните води е ниско, па без разлика дека се работи за рамничарски предел, нема 
излевање на подземните води на површината. 

2.3 Климатски карактеристики на подрачјето 

Влијанието на климатските елементи (температура, влажност, врнежи, ветрови и т.н.) и 
климатските фактори, се влијаат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната 
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активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во 
биосферата. 

Микроклиматските услови на пошироката околина на локацијата произлегуваат од 
регистрираните параметри за климата на кумановскиот регион, следени во периодот од 
1951-1990год. 

Просечните месечни температури на воздухот (оС) и годишната амплитуда (Аg) за 
југозападниот регион од Куманово се дадени во следната табела: 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ag 

2 2,4 6,1 12,5 17,4 21,4 24 23,4 18,9 12,5 7,4 2 24,1 

 

Просечните месечни и годишната врнежи изразени во (мм) за кумановскиот регион во 
табелата: 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ag 

39,4 32,5 35,4 39,4 51,9 50,4 30,8 27,1 34,4 58,3 51,9 50,9 502,3

 

Ветровите во кумановскиот регион се со следните карактеристики: 

Северецот дува преку целата година, со просечно времетраење од 1-3дена, со брзина 2-
4м/с. Исто така покрај северецот чест е и северо-западниот ветер. Покрај овие два дуваат и 
ветри од останатите правци со иста зачестеност и брзина. 

Кумановскиот регион се карактеризира и со зголемена честота на тишини, кои се особено 
изразени во есенските и зимските периоди. Во тие периоди има појава на магла. 
Проветрувањето е поголемо во пролетните и летните периоди. 

2.4 Постојна структура 

Опремата на инсталацијат и придружните објекти се опишани во Поглавије II. 
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VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata 

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitetot na vozduhot so posebena 
napomena na standardite za kvalitet na ambientalniot vozduh. 
 
Da se navede dali emisiite od glavnite zagaduva~ki supstancii od Pravilnikot 
za maksimalno dozvoleni konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii 
{to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe 
(Sl.vesnik 3/90) vo atmosferata mo`at da na{tetat na `ivotnata sredina. Ako e 
detektiran miris nadvor od granicite na instalacijata da se obezbedi ocenka 
na mirisot vo odnos na frekvencijata i lokacijata na pojavuvawe. 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Vo Prilogot VII.2 treba da se dadat modeli za disperzija na emisiite vo 
atmosferata od razli~nite procesi vo instalacijata.  
 
 

ОДГОВОР 
 

Согласно НДТ за производство на асфалтни смеси (Центар за НДТ, Белгија) најзначајниот 
аспект е емисијата во атмосферата, односно емисиите на SО2, NOx и прашина. Освен 
прашината, другите емисии зависат и на нив може да се делува преку квалитетот на 
енергенсите (мазутот и екстра лесно) или нивна замена со гас.  

Во асфалтната база се направени мерења на емисиите во атмосферата, при што се 
добиени резултати многу повисоки од максимално дозволемните, согласно Правилникот за 
максимално дозволени концентрации и количество и за другиштетни материи што можат 
да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.весник 3/90). Таквите 
резултати се должат на состојбата на постоечкиот систем за отпрашување (циклонски), кој 
сепак неможе да биде така ефикасен за да бидат емисиите во граница на максимално 
дозволените. Описи на системите за отпрашување се дадени во Поглавје VIII. 

За намалување на емисиите на прашина се препорачува систем за отпрашување со 
вреќасти филтри, кои се предвидени и со оперативниот план Поглавје XI. 

Со реализација на оперативниот план емисијата на цврсти честици ќе влезе во рамките на 
дозволените. 
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VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient 

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitet na vodata so posebno vnimanie 
na standardite za kvalitet na `ivotna sredina (Uredba za klasifikacja na 
vodite, Sl. Vesnik br.18 od 1999 godina). Treba da se popolni Tabelata VII.3.1.  

Navedete dali emisiite na glavnite zagaduva~ki supstancii (kako {to se 
definirani vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto) vo vodata mo`at da 
na{tetat na `ivotnata sredina. 

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi relevantni informacii za recipientot 
treba da se podnesat vo Prilog VII.3.  
 
 

ОДГОВОР 
 
Од оваа инсталација нема емисии во површински реципиент. 
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VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Detalite od ocenkata i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se 
podnesat vo Prilog VII.4. 
 
 

ОДГОВОР 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo kanalizacii. 
 
 

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi 
 
Opi{i go postoe~kiot kvalitet na podzemnite vodi. soglasno Uredbata za 
klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18-99). Tabelite VII.5.1 treba da se popolnat. 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni 
emisii vo po~vata (propuslivi sloevi, po~vi, polupo~vi i karpesti sredini), 
vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.  
Ova vklu~uva rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i dr. 
  
Detalite za ocenkata vklu~uvaj}i hidrogeolo{ki izve{taj (da se vklu~at 
meteorolo{ki podatoci i podatoci za kvalitetot na vodata, klasifikacija na 
vodopropusliviot sloj, osetlivost, identifikacija i zoniraweto na izvorite i 
resursite), kako i pedolo{ki izve{taj treba da se podnesat vo Prilogot  VII.5. 
Koga emisiite se naso~eni direktno na ili vo po~vite treba da se napravat 
ispituvawa na po~vite. Treba da se identifikuvaat site osetlivi vodni tela 
(kako rezultat na povr{inski emisii).  
 
 

ОДГОВОР 
 

Во инсталацијата нема емисии во вода и почва. За да се елиминира потенцијалната 
опасност - истекување на битумен и енергенси во почвата планирана е превентивна мерка, 
изработка на танквана за металните цистерни во кои се чуваат битуменот и енергенсите. 
Детали се дадени во Поглавје XII. 
 



 

 28

 

VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad 

 
Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 treba da se kompletiraat onamu kade {to e soodvetno. 
Pove}e informacii se dostapni vo Upatstvoto za ova barawe. 
Dokolku otpadot se rasfrluva na zemji{te vo tu|a sopstvenost, da se prilo`i 
soodveten dogovor so sopstvenikot.  
 

ОДГОВОР 
 
Во инсталацијата НЕМА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ОТПАД. 
 
 

VII.6 Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda 
 
Treba da bidat dadeni detali za poznato minato ili sega{no zagaduvawe na 
po~vata i/ili podzemnata voda, na ili pod terenot. 
 
Site detali vklu~uvaj}i relevantni istra`uva~ki studii, ocenki, ili izve{tai, 
rezultati od monitoring, locirawe i proektirawe na instalacii za monitoring, 
planovi, crte`i, dokumentacija, vklu~uvaj}i in`enering za spre~uvawe na 
zagaduvawa, remedijacija i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se 
vklu~at vo Prilogot VII.6. 
 

ОДГОВОР 
 
Во инсталацијата НЕМА ЗАГАДУВАЊЕ НА ПОЧВАТА/ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. 
 
 

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot 
vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe  

 
Opi{i gi postapkite za spre~uvawe na sozdavawe otpad i iskoristuvawe na 
istiot. 
 

ОДГОВОР 
 
Цврст отпад 

Во процесот на производство на асфалтна смеса има два вида отпад кој се категоризира 
како неопасен отпад, согласно Законот за управување со отпад од 2005год.: 

• ибер лауф од камен агрегат. Овој вид на отпад е остаток од ситата при 
дозирањето и е со просечна количина од цца.700т./год.  

• филер - се ситни честици кои се собираат во системот за отпрашување. 
Филерот се враќа во силосот за филер и од таму во процесот. 
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Течен отпад 
Во процесот на производство на асфалтна смеса нема течен отпад. 

Одложување на отпадот 

Отпадот ибер лауф - привремено се складира во кругот на инсталацијата и целосно се 
користи за тампонирање на патишта (прилог мапи I.2.1). Овoј отпад претставува збир од 
разни фракции на камен агрегат и истиот не предизвикува штетни емисии во почвата. 

Филерот - се враќа во силосот за филер и од таму во процесот. Филерот претставува 
камена прашина и исто така не предизвикува штетни емисии во почвата. 

Цврстиот отпад кој се создава во процесот на производство на асфалтна смеса нема 
влијание врз загадувањето на животната средина. 

 

VII.8 Dadete detali i ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina  na postoe~koto 
ili predlo`enoto iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili 
negovoto odlagawe, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  

 
Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7. 
 

ОДГОВОР 
 
Цврстиот отпад (ибер лауфот) како камен агрегат, со својот варовнички состав додека се 
складира на локацијата не предизвикува штетни влијанија и загадување на врз животната 
средина. 
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VII.9 Vlijanie na bu~avata 
 
Dadete detali i ocenka na vlijanijata na site postoe~ki ili predvideni emisii 
vrz `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi 
emisiite bi se slu~ile.  
 
Merewa od ambientalnata bu~ava 
Popolnete ja Tabela VII.8.1 vo vrska so informaciite pobarani podolu:  
 

1. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 
karaktersti~ni to~ki na granicite na instalacijata. (navedete go  intervalot 
i traeweto na mereweto) 

 
2. Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na 

posebni osetlivi lokacii nadvor od granicite na instalacijata. 
 

3. Navedete detali za postoe~koto nivo na bu~ava vo otsustvo na bu~avata od 
instalacijata.  

 
Vo slu~aj koga se nadminata grani~nite vrednosti dadeni so Odlukata za 
utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na 
gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), vo Prilogot VII.8 
treba da se prilo`at modeli na predviduvawe, mapi, dijagrami i pridru`ni 
dokumenti, vklu~uvaj}i detali za namaluvawe i predlo`enite merki za 
kontrola na bu~avata.  
 

ОДГОВОР 
 
Според локацијата на инсталацијата, бидејќи е сместена во непосредна близина на 
автопатот, нивото на бучава што се емитира од инсталацијата се меша со нивото на бучава 
(често пати повисока) емитирана од возилата кои се движат по автопатот и не е можно да 
се мери поединечната бучава. Од друга страна инсталацијата не работи во ноќните часови, 
па и од тој аспект нема потреба од спроведување на посебни мерки за спречување на 
штетна бучава. 
Од друга страна сo ogled deka instalacijata e nadvor od naseleno mesto 
(najblisko naseleno mesto e na 5km) ne e naru{en mirot na gra|anite od {tetna 
bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.) 

• Согласно со "Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека 
е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава" (Сл.весник на РМ, бр.64/93), 
локацијата на инсталацијата асфалтна база за производство на асфалт на 
МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ е во подрачје надвор од населено место (во чија блиска 
околина нема објекти за живеење) и е од 6-та група каде е дозволено ниво на 
бучава од 70 -90dB. 

На локацијата нема емисија на нејонизирачко зрачење. 
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VIII  OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA 
SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE 
NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII 

 
Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za spre~uvawe ili, 
kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata. 
 

 VIII.1 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo 
vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i vklu~ete 
detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.  
 
Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

 VIII.2 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot 
 
Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo 
vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.  
 
Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

ОДГОВОР 
 

1. Постоечка состојба 

Единствена емисија од асфалтната база е емисијата на камена прашина која го поминува 
системот за отпрашување. 

Отпрашувањето претставува постапка со која се настојува придвижените цврсти честици 
од прашина да се смират,  задржат и наталожат во постројката на асфалтната база. Во 
барабанот за сушење, во тек на работата, настанува силно струење на топол воздух. Со 
струењето се повлекува дел од чисти честички од минералната смеса и до количина од 8% 
од вкупната маса. Оваа прашина е многу битна за квалитетот на асфалтната маса, но е 
сериозен загадувач на атмосферата, ако се испушта неконтролирано. Од тие причини на 
местото на излегување на гасовите од барабанот, се поставуваат уреди за отпрашување. 
Систем за отпрашување на асфалтната база кој се состои од: двостепена циклонска 
постројка за суво отпрашување, неколку вентилатори со различна моќност и капацитет, 
цевководен развод, силос за складирање на секундарната прашина и оџак. 

Цикличниот колектор е направен од метален лим и претставува конусен резервоар со 
прегради. Во него струјата на гасови се движи по вртечка спирална излезна патека, при 
што прашината се “фрла“ спрема преградите. 
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Ефикасноста на циклонските колектори изнесува од 60-90 % на собрана прашина, што 
значи дека дел од прашината се емитира во атмосферата. 

Паднатите фини честички на дното на колекторот, се прифаќа “шнек“ и се транспортира до 
силосот за камено брашно (понило, “филер“). Таа повторно може да се искористи во 
асфалтната смеса. 

2. Оперативен план 

За намалување на емисиите на прашина се препорачува систем за отпрашување со 
вреќасти филтри, кои се предвидени и со оперативниот план Поглавје XI. 
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IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI  
 
Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i opi{ete gi 
predlozite za monitoring na emisiite. 
Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite vo vozduh, 
emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo po~va i za 
emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina, da se 
popolni  tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata sredina i merno mesto  
poedine~no. 
 
Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na monitoringot i 
zemawe primeroci . 
 
Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 

ОДГОВОР 
 
1. Места на мониторинг на емисија во атмосферата 

Направени се мерења со цел да се утврди количеството на емисија во атмосферата. 
Примероците се земени од оџакот од системот за отпрашување. Ова се првични мерења 
воопшто направени од пуштање на асфалтнта база во работа. Во иднина, по реализација 
на оперативниот план со кој се очекува намалување на емисиите во атмосферата и 
влегување во рамките на дозволените, се планира плански приод на мониторингот, кој ќе 
биде постојан континуиран процес, во различни периоди од годината. 

Во табела IX.1.1 е даден планот на земање примероци со дефинирани испитни параметри, 
фреквенција на земање примероци и метода (стандард) по кој се врши земањето 
примероци и испитувањето. 
Основните параметри кои се испитуваат се: 

• концентрацијата на цврсти честици кои се емитираат во атмосферата и 
• протокот. 

Точката на емисија е АА1. 

Шематски приказ на местото на мониторинг на точките на емисија во атмосферата е даден 
во Прилог IX. 
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2. Места на мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух 

За мониторинг на животната средина по реализацијата на оперативниот план, замена на 
циклонскиот систем за отпрашување со систем за отпрашување со вреќасти филтри, 
планирано е пратење, мониторинг на амбиенталниот воздух на границите на 
инсталацијата.  

Во табела IX.1.2 е даден планот на земање примероци со дефинирани испитни 
параметри, фреквенција на земање примероци и метода (стандард) по кој се врши 
земањето примероци и испитувањето. 

Основните параметри кои се испитуваат се: 
• концентрацијата на цврсти честици во атмосферата, 

додека мерните места се: 
• AA2 - isto~na granica na instalacijata 
• AA3 - jugozapadna granica na instalacijata 
• AA4 - severna granica na instalacijata 

Шематски приказ на местата на земање примероци за мониторинг на животната средина е 
даден во Прилог IX. 
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X  EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI 
 
Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite sodr`ani vo 
baraweto, dokolku postojat takvi.  
 
Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na po~isti 
tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite. 
 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi deka: 
 

1. Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i ili 
eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da se 
namali emisijata od aktivnosta; 

2. ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
3. sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; koga 

otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa tehni~ki i 
ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo isto vrme se 
izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

4. energijata se upotrebuva efikasno; 
5. prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe 

na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XI); 
6. prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite so 

cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo 
zadovolitelna sostojba (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XII); 

 
Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie (finansisko 
ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija predlo`ena so Bele{kite za 
NDT ili BREF dokumentite. 
 
 

ОДГОВОР 

1. Согласно НДТ за производство на асфалтни смеси (Центар за НДТ, Белгија) 
најзначајниот аспект е емисијата во атмосферата, односно емисиите на 
SО2, NOx, прашина. Освен прашината, другите емисии зависат и на нив 
може да се делува преку квалитетот на енергенсите (мазутот и екстра 
лесно) или нивна замена со гас. За намалување на емисиите на прашина се 
препорачува систем за отпрашување со вреќасти филтри, кои се 
предвидени и со оперативниот план Поглавје XI. 

Со реализација на оперативниот план емисијата на цврсти честици ќе влезе 
во рамките на дозволените. 

2. Во инсталацијата нема емисии во вода и почва. За да се елиминира 
потенцијалната опасност - истекување на битумен и енергенси во почвата 
планирана е превентивна мерка, изработка на танквана за металните 
цистерни во кои се чуваат битуменот и енергенсите. Детали се дадени во 
Поглавје XII. 
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3. При процесот на производство на асфалтна смеса како отпад се јавуваат 
камена прашина - филер и ибер лауф - остатоци од агрегат со различни 
фракции кои не поминале низ системот на сита. Филерот како врзивна 
супстанца се враќа во силосот за филер, а потоа се користи во процесот, 
додека ибер лауфот се користи за тампонирање на патишта, претходно 
складирајќи го во кругот на инсталацијата. И едниот и другиот вид отпад не 
претставуваат опасностб за животната средина. 

4. Во процесот главни енергенси се електричната енергија (се користи за 
напојување на мотори за погон на транспортните системи, барабанот за 
сушење и мешалката и енергенсите, мазутот и екстра лесното гориво. Во 
моментот на потрошувачката може да се влијае со оптимално користење на 
енергиите, што во моментот се прави како добра производствена пракса и 
заради економскиот аспект - намалување на цената на чинење на готовиот 
производ и зголемување на конкурентната позиција на пазарот. 

5. Мерките за подобрување и спречување несреќи и акцидентни ситуации, 
како и постапувањето во такви ситуации се опишани во Поглавје XII. 

6. Деталите за ремедијацијата престанокот со работа и грижата по 
престанокот со работа се дадени во Поглавје XIII. 
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XI OPERATIVEN PLAN  
 
Operatorite koi podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so 
operativen plan prilo`uvaat predlog-operativen plan spored ~l. 134 od 
zakonot za `ivotna sredina (Sl. V. RM 53/05). 
 

ОДГОВОР 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 
Активност бр. 1 (Назив на активноста) За секоја активност по една табела 

 
1. Опис 

Изградба нов комплетен систем за отпрашување со вреќести 
филтри 

2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 

НП 
3. Предвидена дата на завршување на активноста 

2012 (вреќест филтри) 
4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата 

12980 мг/м3 
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) 

Во границите на МКД  (20 мг/м3), согласно Правилникот за максимално 
дозволените концентрации и количества на штетни материи кои се 

испуштаат во воздухот (Сл.весник на РМ 3/90, член 13 точка 6) 
6. Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, 

вода и суровини) 

НЕМА 
7. Мониторинг 
Параметар Медиум Метода Зачестеност 
Емисија на 

чврсти честици Атмосфера ISO 9096 x 2/год. 

Проток Атмосфера ISO 10708 x 2/год. 

8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и 
предложете фреквенција на известување) 

Содржината на извештајот е даден во Прилог VI.  
Ќе се доставуваат согласно зачестеноста на мерењата. 

9. Вредност на инвестицијата 

300.000 евра 
 
Во Прилог XI дадена е понудата за вреќаст филтер.  
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XII  OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI  

XII.1 Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe 
 
Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi 
procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz 
`ivotnata sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe. 
 
Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor 
od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici. 
 

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite 
vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili 
kratkotrajni prekini.  

 
Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 

XII.2 Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata sredina 
 
Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko 
u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo 
itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2. 
 

ОДГОВОР 
  

• Со оглед на фактот дека една од основните суровини е битуменот, додека 
од енергенсите се мазутот и екстра лесното гориво и дека истите се чуваат 
во бнадземни метални цистерни, постои можност од аксидентни ситуации, 
односно од можно протечување на материјалите. За да се елиминираат 
ваквите потенцијални опасности МАВРОВО ИНЖЕНЕРИНГ има направено 
пресметка за изработка на бетонски танквани околу металните цистерни, 
што е во согласност со НДТ за производство на асфалтни смеси. 
Пресметката е дадена во Прилог XII-1, додека основните податоци се 
дадени во следната табела: 

 
МЕРКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ - Изработка на танквана 

 
1.  Опис 

Изградба на танквана (заштита од потенцијални истекувањаод 
цистерните за битумен и енергенси како што се мазутот и екстра 

лесното гориво) 
2.  Предвидена дата на завршување на активноста 

2009 за танквана 
3.  Вредност на инвестицијата 

2.292.781,00 денари 



 

 39

• Во Прилог I.2 - 2/1, Елаборат за ХТ Заштита се дадени мерки за заштита 
при работа согласно Законот за заштита при работа (Сл.Весник 13/98), при 
што се опфатени мерките за: 

 обезбедување на инсталацијата од невработени лица, 
 уредување на околината и саобраќајниците во рамките на 

инсталацијата, 
 дефинирање на местата за складирање на материјали, 
 транспорт, утовар / истовар на материјали, 
 обележување на опасни места, 
 уредување електрични инсталации за погон и осветлување, 
 заштита од паѓања од височина, 
 мерки и средства за заштита од пожари, 
 санитарни јазли, користење и одржување, 
 права и обврски на чуварите 

• Со оглед на фактот дека битуменот како основна суровина и енергенсите, 
мазутот и екстра лесното гориво се лесно запаливи материјали во 
МАВРОВО ИНЖЕНЕРИНГ е изработен Елаборат за ПП Заштита, даден во 
Прилог I.2 - 2/2. Заштитата од пожари е решена согласно Законот за 
заштита од пожари (Сл.весник на РМ 43/86, 37/87, 51/88, 36/90) како и 
Правилникот за одредување на бројот, видовите на рачни и подвижни 
апарати кои се во употреба (Сл. весник на РМ 15/87, 26/87). Во овој 
елаборат се опфатени следните елементи: 

 пожарно оптоварување на објектите, 
 одредување зони на опасност и мерки и средства за ПП 

Заштита, 
 организација на ПП Заштита, 
 општи услови за ПП Заштита, 
 предмер и спецификација на средствата за гасење пожар 

 



 

 40

XIII  REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO 
ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA 
AKTIVNOSTITE  

 
Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na 
vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od 
aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni 
zagaduva~ki rezidenti.  
 
Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
 

ОДГОВОР 
 
1. Вовед 

МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ, ДОО, Скопје, поднесува барање за А- дозвола за 
усогласување со оперативен план до Министерството за животна средина и 
просторно планирање и според содржината на образецот на барањето треба да 
достави и дополнителни информации за мерките за минимизирање на влијанијата 
врз животната средина по престанокот со работа, како и доведување на локацијата 
во задоволителна состојба. 

Информациите во овој документ се уредени така да ги задоволат барањата на 
Министерството за животна средина и просторно планирање, а во врска со 
процесот на поднесување барање за дозвола за усогласување со оперативен 
план. 

Деталите за мерките кои се превземаат за минимизирање на влијанијата врз 
животната средина по престанок на работа на дел или целата инсталација, ќе 
бидат дадени во Планот за управување со резидуи, кој во МАВРОВО 
ИНЖИНЕРИНГ ќе се направи при имплементацијата на Систем за заштита на 
животната средина согласно. 

 
2. Обем 
 
Инсталацијата МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ се состои од: 

• Депонијата на агрегатот,  
• Производна опрема (предозатори, барабан за сушење и загревање, 

мешалка за асфалтна смеса, силос за камено брашно, систем за 
отпрашување, сита и бунари за загреан минерален агрегат, ваги, силос со 
асфалтна смеса и командно-управувачка кабина), 

• Резервоари за сместување на битумен, 
• Резервоари за мазут и екстра лесно, 
• привремен објект за вработени, 

 
Во табелите IV i V, се дадени суровините, помошните материјали, енергенсите, 
материјалите за лабораторијата, како и количествата кои вообичаено се 
складирани на локацијата. 
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3. Престанок со работа и реставрација на локацијата 
 
Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. 
Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да се напушти 
локацијата, а со оглед на тоа дека инсталациите од ваков тип по потреба се 
дислоцираат, МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ се обврзува да ги сведе на минимум 
влијанијата врз животната средина од своето работење. Тоа вклучува: 

• Искористување на сите сировини. Тоа подразбира навремена најава на 
престанокот со активностите за да се овозможи планско трошење на 
залихите. 

• Одстранување на било каков отпад складирани на локацијата.Тоа 
подразбира одстранување или рециклирање на сите масла, средства за 
подмачкување или горива кои ќе се затекнат на локацијата по престанокот 
на инсталацијата со работа. 

• Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и дислоцирана или 
рециклирана преку овластени фирми. 

• Привремените објекти ќе бидат отстранети. 
• Локацијата ќе биде исчистена и на неа посеани мешункасти тревни видови 

кои ќе ја зголемат продукцијата на азот во почвата. 
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XIV    NETEHNI^KI PREGLED  
 
Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. 
Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz 
`ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , 
da gi opi{e site postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na 
vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite 
operativni ~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost.  
 
Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled: 

Opis na : 
− instalacijata i nejzinite aktivnosti,  
− surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se 

upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata, 
− izvorite na emisii od instalacijata, 
− uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na 

istorisko zagaduvawe, 
− prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata 

vo sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite 
efekti na emisiite vrz `ivotnata sredina,  

− predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, 
kade ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata, 

− prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i 
tehnologii; 

− kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na 
otpadot sozdaden od instalacijata, 

− ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite 
principi na obvrskite na operatorot, t.e. 

(а) Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv 
zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni 
tehniki; 

(б) ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe; 
(в) sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za 

otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, 
ili koga toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i 
negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva 
negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;  

(г) energijata se upotrebuva efikasno; 
(д) prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i 

namaluvawe na nivnite posledici; 
(е) prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na 

aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od 
zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna 
sostojba. 

− planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina. 
 
Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
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ОДГОВОР 
 
1. Општи информации 
Асфалтната база "Романовце", тип MARINI M 150, е сопственост на МАВРОВО 
ИНЖИНЕРИНГ, ДООЕЛ, Скопје. Сместена е југоисточно од градот Куманово,  во 
непосредна близина на село Романовце. Локалитетот претставува зарамнет 
простор, расположен на површина од 5.347,00 m2, сопствен имот и имот под закуп. 
На локалитетот е сместена постројката, канцелариите и помошните простории. 
Локалитетот е ограден. 

Доведена е инсталација за снабдување со електрична енергија за погон на 
електромоторите, осветлување и други потреби. Стабилноста е обезбедена со 
поставување на ТС од 630KVA. 

Инсталацијата се наоѓа десно од автопатот Скопје-Куманово со пристап по 
локалниот асфалтен пат со исклучување и вклучување со автопатот со крак за 
село Романовце. Сообраќајниците се изведени за да обезбедат непречено 
движење на средствата и возилата, во сите услови и прилики. 

МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ, ДООЕЛ, Скопје како сопственик на инсталацијата - 
асфалтна база, произведува асфалтна смеса кои се наменети за вградување при 
изградба на нови и реконструкција на патишта. Според Прилог 2 од Уредбата за 
ИСКЗ оваа инсталација спаѓа во Kategorija 3.5 - Stacionarna asfaltna baza. 

Поради тоа МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ, ДООЕЛ, Скопје, поднесува барање до 
Министерството за екологија на РМ Барање за А-дозвола за усогласување со 
оперативен план. 

2. Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно 
поврзаните активности  

Постројката е автоматизирана, тип MARINI M 150, и е наменета за производство 
на разни видови битуменски производи, во форма на асфалтни смеси. 

Технолошката постапка е т.н. "топла", со дискунтинуиран производен процес, а 
видот и количините на произведената асфалтна смеса, се условени од потребите. 

За производството на асфалтна смеса се користат суровините: минерален агрегат 
од варовничко потекло и различни фракции, еруптивни фракции, битумен, 
полимер битумен, камена прашина - филер.  

Минералниот агрегат се испорачува од површинскиот каменолом Краста, во 
непосредна близина на асфалтната база. Еруптивните фракции, се носат од 
каменоломот Татарли Чука, Валандово. Битуменот е со потекло од Грција или 
Албанија, додека филерот е од каменоломот Тројаци Прилеп. Фракциите се чуваат 
одвоено, во боксови. 

Проектираниот капацитет на постројката е 150т/час, но во практика изнесува 
помалку (пр. за 2006год. вкупното производство изнесува 33.560т). Во зависност од 
временските услови, како и од динамиката на градежните работи, инсталацијата е 
во погон 8-10 месеци во текот на една година. 
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Работниот циклус е од 7,0 - 17,0 часа во неделата. 

3. Управување и контрола на инсталацијата  

Управувањето во МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ е така конципирано да овозможи брзо, 
детално и ефикасно решавање на сите прашања во врска со целите и 
активностите на претпријатието. Организационата структура на управувањето е 
претставена преку организационата шема,.  

Со договорот за основање, на чело на претпријатието е управител чија 
одговорност е дефинирана со договорот за основање. Управителот е одговорен и 
по прашањата на заштитата на животната средина и истата ја пренесува на 
пониските нивои на раководење: 

• Главен инжињер за производство на асфалт 

• Раководител на одделение за производство на асфалт 

4. Суровини и помошни материјали, други супстанции и енергии 
употребени или произведени во инсталацијата  

Сировините кои се користат во процесот на производство во МАВРОВО 
ИНЖИНЕРИНГ во главно се: камен агрегат со различни фракции, филер - камена 
прашина, битумени, и помошни материјали - енергенси:мазут, екстра лесно и гас. 
Готовите производи се различни видови асфалтна смеса. 

5. Ракување со материјалите  

Камениот агрегат се чува на депонија за камен агрегат, каде се меѓу себе одвоени 
различните фракции. 

Битумените се складираат во метални цистерни, додека енергенсите исто така во 
метални цистерни. 

Готовиот производ - асфалтните смеси привремено се складираат во силос за 
готов производ, а потоа се товарат на камиони и се транспортираат до местото на 
вградување. Готовиот производ во силосот се чува одредено време и на одредена 
температура, за да не ги изгуби своите квалитативни карактеристики. 

Цврст отпад 

Во процесот на производство на асфалтна смеса има два вида отпад кој се 
категоризира како неопасен отпад, согласно Законот за управување со отпад од 
2005год.: 

• ибер лауф од камен агрегат. Овој вид на отпад е остаток од ситата 
при дозирањето и е со просечна количина од цца.700т./год.  

• филер - се ситни честици кои се собираат во системот за 
отпрашување. Филерот се враќа во силосот за филер и од таму во 
процесот. 
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Течен отпад 
Во процесот на производство на асфалтна смеса нема течен отпад. 

Одложување на отпадот 

Отпадот ибер лауф - привремено се складира во кругот на инсталацијата и 
целосно се користи за тампонирање на патишта (прилог мапи I.2.1). Овoј отпад 
претставува збир од разни фракции на камен агрегат и истиот не предизвикува 
штетни емисии во почвата. 

Филерот - се враќа во силосот за филер и од таму во процесот. Филерот 
претставува камена прашина и исто така не предизвикува штетни емисии во 
почвата. 

6. Емисии  
6.1 Емисии во атмосфера 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце постои 1 точкаст извор на емисија во 
атмосферата: 

А1 - оџак од систем на отпрашување (висина од 10м). 
Отпрашувањето претставува постапка со која се настојува придвижените цврсти 
честици од прашина да се смират, задржат и наталожат во постројката на 
асфалтната база. Во барабанот за сушење, во тек на работата, настанува силно 
струење на топол воздух. Со струењето се повлекува дел од чисти честички до 
0,5mm од минералната смеса и до количина од 8% од вкупната маса. Постои и 
систем за отпрашување на асфалтната база кој се состои од: двостепена 
циклонска постројка за суво отпрашување, неколку вентилатори со различна 
моќност и капацитет, цевководен развод, силос за складирање на секундарната 
прашина и оџак. 

Цикличниот колектор е направен од метален лим и претставува конусен резервоар 
со прегради. Во него струјата на гасови се движи по вртечка спирална излезна 
патека, при што прашината се “фрла“ спрема преградите. 

Ефикасноста на циклонските колектори изнесува од 60-90 % на собрана прашина, 
што значи дека дел од прашината се емитира во атмосферата преку оџакот. 

6.2 Емисии во вода, почва и канализација 
Od ovaa instalacija nema emisii vo povr{inski vodi po~va и kanalizacii. 

7. Состојба на локацијата и влијанието на активноста  
Куманово. Пошироката микро локација се наоѓа помеѓуи селата Романовце, 
Доброшане и Проевце, кумановско. Локалитетот претставува зарамнет простор, 
расположен на површина од 5.347,00m2. 

На запад од инсталацијата поминува автопатот Скопје - Београд, од кој е 
обезбеден приоден пат, со клучка од автопатот неколку километри пред базата. 

Во близина на базата, на 7-10км се сместени селата Романовце, Доброшане и 
Проевце. 
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Хидролошко-климатските фактори имаат најизразито влијание на режимот на 
подземните води, при што минималните водостои се регистрирани во есенските 
месеци, а максималните во пролет. Во околината на базата не се регистрирани 
површински извори, од што може да се заклучи дека нивото на подземните води е 
ниско. 

Детални показатели за климатските карактеристики на локалитетот на базата не 
се дадени. 

Постојната инфраструктура на локацијата е дадена во Прилог II. 

Теренот на подрачјето на оваа локација е рамничарски, без природни или 
вештачки препреки. 

Околу локацијата на базата не постојат недвижни културно-историски споменици. 

8. Опис на технологиите и другите техники за спречување, или доколку тоа 
не е можно, намалување на емисиите на загадувачки материи 

Единствена емисија од асфалтната база е емисијата на камена прашина која го 
поминува системот за отпрашување. 

Отпрашувањето претставува постапка со која се настојува придвижените цврсти 
честици од прашина да се смират,  задржат и наталожат во постројката на 
асфалтната база. Во барабанот за сушење, во тек на работата, настанува силно 
струење на топол воздух. Со струењето се повлекува дел од чисти честички од 
минералната смеса и до количина од 8% од вкупната маса. Оваа прашина е многу 
битна за квалитетот на асфалтната маса, но е сериозен загадувач на 
атмосферата, ако се испушта неконтролирано. Од тие причини на местото на 
излегување на гасовите од барабанот, се поставуваат уреди за отпрашување. 
Отпрашувач со вода низ кој поминува прашината, а водата поврзана со пумпи и 
дизни има задача да ја угаси прашината. Постои и систем за отпрашување на 
асфалтната база кој се состои од: двостепена циклонска постројка за суво 
отпрашување, неколку вентилатори со различна моќност и капацитет, цевководен 
развод, силос за складирање на секундарната прашина и оџак. 

Цикличниот колектор е направен од метален лим и претставува конусен резервоар 
со прегради. Во него струјата на гасови се движи по вртечка спирална излезна 
патека, при што прашината се “фрла“ спрема преградите. 

Ефикасноста на циклонските колектори изнесува од 60-90 % на собрана прашина, 
што значи дека дел од прашината се емитира во атмосферата. 

Паднатите фини честички на дното на колекторот, се прифаќа “шнек“ и се 
транспортира до силосот за камено брашно (понило, “филер“). Таа повторно може 
да се искористи во асфалтната смеса. 

9. Точки на мониторинг и земање примероци  

Направени се мерења со цел да се утврди количеството на емисија во 
атмосферата. примероците кои се земени се од оџакот од системот за 
отпрашување. Ова се првични мерења воопшто направени од пуштање на 
асфалтнта база во работа. Во иднина, по реализација на оперативниот план со кој 
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се очекува намалување на емисиите во атмосферата и влегување во рамките на 
дозволените, се планира плански приод на мониторингот, кој ќе биде постојан 
континуиран процес, во различни периоди од годината. 

10. Еколошки аспекти и најдобро достапни техники 

Со анализите на влијанието на инсталацијата - асфалтната база врз животната 
средина се доаѓа до заклучок дека единствен значаен еколошки аспект е 
влијанието врз загадувањето на  атмосферата.  

На исти начин овај еколошки аспект е разгледуван и во НДТ за производство на 
асфалтни смеси, кој може да се најде во Центарот за НДТ, Белгија (најдена е 
единствена верзија на холандски јазик). Анализите и препораките во НДТ 
упатуваат на тоа дека најзначајниот аспект, емисија во атмосферата се однесува 
на емисии на SО2, NOx, прашина и дека освен прашината, другите емисии зависат 
и на нив може да се делува преку квалитетот на енергенсите (мазутот и екстра 
лесно) или нивна замена со гас. За намалување на емисиите на прашина се 
препорачуваат вреќасти филтри, кои се предвидени и со оперативниот план. 

11. Оперативен план 

Со оглед на тоа што во асфалтната база како основна емисија во атмосферата е 
камената прашина - филер, кој се јавува како остаток по системот за 
отпрашување, изработен е оперативен план за намалување на оваа емисија и 
влегување во рамките на дозволените, согласно Правилникот за максимално 
дозволените концентарации и количество и за други штетни материи што може да 
се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.весник 3/90). 

Намалувањето на емисијата е предвидено со пуштање на честиците низ вреќасти 
филтри, кои е планирано да се набават до 2012год. 

12. Опис на други планирани превентивни  

И покрај тешката финансиска состојба, МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ се обврзува во 
своето работење да работи и на постојано унапредување во заштитата на животна 
средина. 

Како подобрување и заштита од евентуални аксидентни излевања на енергенсите 
и битуменот на почвата, а од металните цистерни, предвидено е околу сите 
цистерни да се изработат бетонски изолирани танквани до крајот на 2009год. 

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

Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. 
Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да се напушти 
локацијата, а со оглед на тоа дека инсталациите од ваков тип по потреба се 
дислоцираат, МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ се обврзува да ги сведе на минимум 
влијанијата врз животната средина од своето работење. Тоа вклучува: 

• Искористување на сите сировини. Тоа подразбира навремена најава на 
престанокот со активностите за да се овозможи планско трошење на 
залихите. 

• Одстранување на било каков отпад складирани на локацијата.Тоа 
подразбира одстранување или рециклирање на сите масла, средства за 
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подмачкување или горива кои ќе се затекнат на локацијата по престанокот 
на инсталацијата со работа. 

• Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и дислоцирана или 
рециклирана преку овластени фирми. 

• Привремените објекти ќе бидат отстранети. 

Локацијата ќе биде исчистена и на неа посеани мешункасти тревни видови кои ќе 
ја зголемат продукцијата на азот во почвата. 
.
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XV  IZJAVA 
 

Izjava 
 
 
 
 
 
So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik 
br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel. 
 
Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, 
to~ni i kompletni. 
 
Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na 
baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice. 
 
   
 
Potpi{ano od :                                                    Datum  :     
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot  :               
 
 
Pozicija vo organizacijata :                          
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
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ANEKS 1 TABELI 
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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/ 

Supstancija9 
CAS10 
Broj 

Koli~ina
Godi{na 
upotreba Priroda na upotrebata R12 - 

Fraza
S12 - 

Fraza

{ifra   
Kategorija na opasnost11)

(toni) (toni)    

1 

Varovni~ka frakcija 
• 0-4mm, 
• 4-8mm, 
• 8-11mm, 
• 11-16mm, 
• 16-32mm 

/ не / 

 
•22.500,00
• 8.200,00
• 4.100,00
• 6.500,00
• 8.200,00

sirovina Not 
classified

Not 
classified

2 

Eruptivna frakcija 
• 4-8mm, 
• 8-11mm, 
• 11-16mm, 

/ не / 

 
• 1.200,00 
• 1.000,00
• 1.500,00

sirovina Not 
classified

Not 
classified

3 Filer (0,09-0,1)mm / не / 2.200,00 sirovina R37 / 

4 Bitumen BIT-60 8052-42-4 klasa 4.1 / 
2.300,00 

sirovina R10,R36,
R37, R38

S7,S36, 
S37,S38, 
S39 

5 Polimer bitumen 8052-42-4 klasa 4.1 / 
   285,00 

sirovina R10,R36,
R37, R38

S7,S36, 
S37,S38, 
S39 

6 Asfaltna smesa 8052-42-4 klasa 4.1 / 33.500,00 gotov proizvod R10,R36,
R37, R38

S7,S36, 
S37,S38, 
S39 

7 Mazut 690-13-21-4 класа 9 /    260,00 energens 

R20,R21, 
R22,R26, 
R36,R37, 
R38, R45

S7, S15, 
S16, S18, 
S20, S21
S24, S25,
S36, S37
S38, S43

                                                 
9   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 
10 Chemical Abstracts Service 
11 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 
12 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 



 

 52 

 

8 Ekstra lesna 68476-30-2 klasa 3 /    180,00 energens 

R20,R21, 
R22,R26, 
R36,R37, 
R38, R45

S7, S15, 
S16, S18, 
S20, S21
S24, S25,
S36, S37
S38, S43

9 Гас -LPG (plin) 106-97-8 klasa 2 / 300,00 
litri 

energens R12, R39 S9, S16, 
S33 

 



 

 53 

 

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 

{ifra  Mirizlivost
Da/Ne 

 
Opis 

Prag na 
osetlivost 

 

    µg/m3 

Prioritetni supstancii13 

1 Varovni~ka frakcija 
 

Ne / / / / / / 

2 Eruptivna frakcija 
 

Ne / / / / / / 

3 Filer (0,09-0,1)mm Ne / / / / / / 

4 Bitumen BIT-60 Da karakteristi~en 
нема 

достапен 
податок 

/ / / / 

5 Polimer bitumen Da karakteristi~en 
нема 

достапен 
податок 

/ / / / 

6 Asfaltna smesa Da karakteristi~en 
нема 

достапен 
податок 

/ / / / 

7 Mazut Da karakteristi~en 
нема 

достапен 
податок 

50:g/l / / / 

8 Ekstra lesna Da karakteristi~en 
нема 

достапен 
податок 

50:g/l / / / 

9 Гас -LPG (plin) Da karakteristi~en / / / / / 

         

                                                 
13 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

   

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

ОТПАДОТ Е КАТЕГОРИЗИРАН КАКО НЕОПАСЕН ОТПАД  
 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad 

Glaven izvor1’2 Koli~ina 

Prerabotka/odlo`
uvawe vo ramkite 

na samata lokacija 
 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 
   Toni/mese~no m3 / mese~no 

 
(Na~in i lokacija) (Metod, lokacija i 

prevzema~) 
(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

        

        

        

        

 
 

                                                 
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 



 

 

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, 
reupotreba 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~) 

Iber lauf od 
kamen agregat 

01 04 13 

Остатоци од 
камениот 
агрегат со 
одредена 

фракција, кои 
не поминуваат 
низ системот 

на сита 

58,33 700 Одложување на самата 
локација 

Се употребува за 
тампонирање и санација 
на локални патишта 

не 

Filer 

01 04 10 

Се зафаќа со 
системот за 
отпрашување, 
а е резултат на 

процесот 
сушење на 
камениот 
агрегат 

2,5 30 Се одложува во силос на 
самата локација Се враќа во процесот не 

 

 

                                                 
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 



 

 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata   

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 
To~ka na emisija:   НЕМА парни котли во инсталацијата 

To~ka na emisija Ref. br: / 

Opis: / 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E, 6N): 

/ 

Detali za ventilacija      

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

/ 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

/ 

     
Karakteristiki na emisijata : 

Vrednosti na parniot kotel          

Izlez na parea: 

 Toplinski vlez: 

 

kg/h 

MW 

Gorivo na parniot kotel                  

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

kg/h 

 

NOx   mg/Nm3 

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

Maksimalen volumen na emisija m3/h 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(avg) 

 
(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/h              h/day               day/y 



 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata 

(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

Emisiona to~ka Ref. Br: АА1 

Izvor na emisija: Систем за отпрашување 

Opis: Оџак од систем за отпрашување 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (12 
cifri, 6E,6N): 

59488,32 

58516,19 

Detali za ventilacija     

Dijametar: 

 
  Visina na povr{ina(m): 

0,80м 

10м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

1979год. 

 
Karakteristiki na emisijata: 

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

109.770 m3/d Maks./den 186.609m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

10977 m3/h Min. brzina na 
protok  

5,8 m.s-1 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura НП  oC(max) 

 

(емисијата не е 
загреана) 

НП  oC(min) 

 

(емисијата не е 
загреана) 

  НП  oC 
(sr.vrednost) 

(емисијата не е 
загреана) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:  ⌧ suvo.       vla`no        
____17____%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) 

            НП   min/h       10   hr/day      240  day/y 

  



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Referenten broj na to~ka na  emisija:   АА1    

 
 

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

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm3 kg/h  mg/Nm3 kg/h. kg/year 

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

Цврсти честици  12.980 / 13.727 / 32.944.800 56.006.160 

Волуменски проток 
на гас (Nm/h) 10.977 

Масен проток на гас 
(kg/h)   13.727 

Брзина на гасот (m/s) 5,8 
О2 (17 %),        

       

       

 

НЕ Е ВРШЕНО МЕРЕЊЕ 

Систем за отпрашување 
кој се состои од 
двостепена циклонска 
постројка, вентилатори, 
цевководен систем, силос 
за складирање на 
прашината и оџак. 
Прашината од бубањот со 
помош на колектори се 
собира, се носи во 
циклоните каде се врши 
се соборува и се 
транспортира до силосот.

      

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   
vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.



 

 

TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata 
 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце не постојат споредни емисии во атмосферата. 
 

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

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

НП 

      

 
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.  

 
НП - неприменливо 



 

 

TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
Во инсталацијата асфалтна база, Романовце не постојат потенцијални емисии во атмосферата. 
 

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/~as 

     

     

     

     

     

     

     

     

НП 

     

 
1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 
 
НП - неприменливо 

 



 

 

 
 

TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi 
   (1 strana za sekoja emisija) 
Od ovaa instalacija nema emisii vo povr{inski vodi 
 
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/h              hr/day               day/y 

 
 
 





 

              

TABELA VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo povr{inski vodi 
 
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  

         

         

         

         

         

         

         

         

НП 

         

 
НП - неприменливо





 

 

TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo kanalizacii 
 
To~ka na emisija: 

To~ka na emisija Ref.  Br:  

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

 

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

 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

 

Finalno odlagawe  

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den m3 Maksimum/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 sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

                  min/~              ~/den            den/god 

 
 



 

 

TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo kanalizacii 
 
Referenten broj na to~ka 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  

         

         

         

         

         

НП  

         

 
НП - неприменливо



 

 

TABELA VI.4.1: Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo po~va. 
 
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): 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

                    min/h              h/day               day/y 





 

 

TABELA VI.4.2: Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 
 
Od ovaa instalacija nema emisii vo po~va. 
 
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  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 
So ogled deka instalacijata е во непосредна близина на автопатот и e nadvor od naseleno mesto (najblisko naseleno mesto e na 5km)  
не е можно издвоено мерење на нивото на бучава, ниту e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.) 
 
 

Izvor Emisiona to~ka 
Ref. Br 

Oprema Ref. 
Br 

Zvu~en pritisok1 
dBA na referentna 

odale~enost 

Periodi na emisija 

     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost. 

 



 

 

 

Tabela VII.3.1:  Kvalitet na povr{inska voda НП - неприменливо 
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________ 

 
 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        



 

 

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        

НП - неприменливо (НЕ Е ВРШЕНО МЕРЕЊЕ со оглед на фактот што нема емисии во површински води)



 

 

Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda   НП - неприменливо 
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        
 
НП - неприменливо (НЕ Е ВРШЕНО МЕРЕЊЕ со оглед на фактот што нема емисии во почва)



 

 

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) 

       

 

 

НП - неприменливо (НЕ Е ВРШЕНО МЕРЕЊЕ со оглед на фактот што нема емисии во почва)



 

 

TABELA VII.5.2:  Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto  
 
НП - неприменливо 
 

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      _________ 
 
 
 
 



 

 

 

TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe 

Sopstvenik na zemji{te/Farmer_________________ НП - неприменливо _______________ 

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)  

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 

 



 

 

TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava : НП - неприменливо 
  

 Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 
Istok) 

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

1.  Granica na 
instalacijata 

 

    

Mesto 1:     
Mesto 2:     
Mesto 3:     
Mesto 4:     
Lokacii 
osetlivi na 
bu~ava 

    

Mesto 1:     
Mesto 2:     
Mesto 3:     
Mesto 4:     

 

Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola na tretman  NEMA 
 
Referenten broj na emisionata to~ka: 

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata

Kalibracija 
na opremata

Podr{ka na 
opremata 

      

     

     

     

     

     

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj 
treba da se 

izvede3 

Oprema za 
monitoring 

Kalibrirawe na 
opremata za 
monitoring 

    

    

    

    

    

    

 
1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija. 
2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman. 
3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat. 



 

 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 
Referenten broj na emisionata to~ka:   АА1 - оџак од систем за отпрашување  
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

Концентрација на 
цврсти честици х 2 годишно Пристапно ISO 9096 ISO 9096 

Проток х 2 годишно Пристапно ISO 10708 ISO 10708 

     

     

 
 
НАПОМЕНА: Точки на емисија и земање примероци се прикажани во Прилог IX. 
 
 
 
 
 



 

 

 

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:  AA2 - isto~na granica na instalacijata   
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Концентрација на 
цврсти честици 

 
х 1 годишно Пристапно ISO 9096 ISO 9096 

 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  AA3 - jugozapadna granica na instalacijata  
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Концентрација на 
цврсти честици 

 
х 1 годишно Пристапно ISO 9096 ISO 9096 

 
 
Referenten broj na to~kata na monitoring:  AA4 - severna granica na instalacijata   
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Концентрација на 
цврсти честици 

 
х 1 годишно Пристапно ISO 9096 ISO 9096 

 
НАПОМЕНА: Мерните места и мониторингот на животна средина се прикажани во Прилог IX. 
 


