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1. Вовед 

Компанијата Кооп Инженеринг доо Куманово поседува А интегрирана 

еколошка дозвола издадена од МЖСПП со број 11-6113/1 од 05.11.2015 год која ја 

има добиено со префрлање на А интегрираната еколошка дозвола во сопственост на 

Хуљуси Комерц Исмали ДООЕЛ Куманоово издадена од МЖСПП со број 11-3559/2 

од 14.04.2015 год. Предмет на Интегрираната еколошка дозвола е стационарна 

Асфалтна база тип ALFELD AE 140 AT која преминува од сопственост на Хуљуси 

Комерц Исмаил ДООЕЛ Куманово  во сопственост на Кооп Инженеринг ДОО 

Куманово после јавно наддавање кај Извршител. 

Асфалтната база  на  деловниот субјект Кооп Инженеринг доо Куманово 

лоцирана е во месноста “Бедиње”, во северо - западниот дел на општина Куманово. 

Инсталацијата се наоѓа во индустриската зона во близина на автопатот Скопје-

Белград Е-75, односно коридор 10. Во оваа област на кумановскиот регион се 

протегаат делови на стари грамадни планини, на запад се издигаат ограноците на 

Скопска Црна Гора, кои во овој крај се познати како Карадаг. 

 

2. Причини за бараната корекција 

Причините за корекцијата во А интегрираната еколошка дозвола се од 

техничка природа. 

Во апликацијата за добивање на А дозвола за усогласување со оперативен 

план за Хуљуси Комерц – Асфалтна база Куманово направен е превид во деталите 

за асфалтната база. Од приложаните документи кои ги имал консултантот на увид 

шематскиот приказ бил на асфалтна база AMMANN-140 наместо ALFELD AE 140 

AT, истиот е даден во прилог бр. 6 на апликацијата. Овој документ Хуљуси Комерц 

Исмаил ДООЕЛ Куманово го добил од самиот продавач на асфалтната база. 

Компанијата Аман  во суштина е правен наследник на компанијата Алфелд која 

продолжува да ги изработува асфалтните бази но под новото име AMMANN-140. 

Причината зошто е даден овој документ на Хуљуси Комерц е непозната иако во 

суштина се работи за истата асфалтна база произведена под името AMMANN-140 

која има проектиран капацитет од 140 т/час. Поради тоа што консултантот добил 

документ (шематски приказ) во кој е наведено дека се работи за асфалтна база 

AMMANN-140 (капацитет од 140 т/час), а во други документи од асфалтната база 

стои ALFELD AE 140 AT наведено е во текстот дека се работи за Асфалтна база 
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AMMANN-140 со бункери Алфелд и тука е направена грешката. Во времето на 

изготвување на Барањето за добивање на А дозвола за усогласување со оперативен 

план не постоеле податоци за тоа дека се работи за истата асфалтна база односно 

дека постои правен наследник на компанијата Алфелд кој продолжува да 

произведува и продава асфалтни бази под друг назив. 

Сегашниот сопственик Кооп Инженериг ДОО Куманово  за утврдување на 

фактичката состојба со називот на асфалтната база има побарано експертско 

мислење од вешто лице кое во својот извештај потврдува дека: 

Се работи за асфалтна база тип ALFELD AE 140 AT (со капацитет од 140 т 

асфалт за 1 час) и тоа произвоедена во 1979 година меѓутоа склопена како асфалтна 

база во 2004 година и како таква е демонтирана и увезена во РМ од страна на Хуљуси 

Комерц дооел - Куманово по што е повторно намонтирана и се употребува до ден 

денес. 

Издавачот на еколошка дозвола, врз основа на доставената апликација,  има 

издадено дозвола за Асфалтна база тип AMMANN-140 што е погрешно и треба да 

се корегира со назив на асфалтна база ALFELD AE 140 AT.  Издадената еколошка 

дозвола е исто така издадена со информација дека дел од асфатната база е од типот 

Аман 140 што е погрешно затоа бараме корекција на А интегрираната еколошка 

дозвола за што како доказ приложуваме Вешт наод со мислење во кој недвосмислено 

се докажува дека се работи за асфалтна база ALFELD AE 140 AT, а не AMMANN-

140. 

Во прилог бр. 3 е дадена потврда за јавно усно наддавање за откуп на 

асфалтна база ALFELD AE 140 AT од извршител Јовановска Јадранка за подрачје 

Куманово, Кратово и Крива Паланка. И со овој документ се докажува дека се работи 

за асфалтна база ALFELD AE 140 AT, а не AMMANN-140 како што е наведено во 

апликацијата за добивање на А интегрирана дозвола за усогласување со оперативен 

план. 

3. Технолошка линија за производство на асфалт 

Асфалтната база ALFELD AE 140 AT е со проектиран капацитет на 

производство на асфалт од 140 т/час и се состои од следниве составни делови: 

 Девет  бункери за сепариран варовник, секој со капацитет од 6 м3; 
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 Еден бункер за складирање на материјали за реискористување со 

капацитет  8 м3; 

 Систем на транспортни траки на електричен погон; 

 Сушара  со капацитет Љ = 120 т/час; 

 Филтер за пречистување на камена прашина и издувни гасови при 

работа на бренерот од сушарата;  

 Бункер за филер со капацитет Љ = 20 т; 

 Елеватор со кофички за транспорт на филер до мешалка; 

 Вага за мерење на филер пред  да се додаде во мешалка; 

 Систем на сита за просејување на камен материјал пред мешалка; 

 Ваги за мерење на камена ситнеж по рецептура за одреден тип на 

асфалт пред влез во мешалка; 

 Ротациона мешалка; 

 Четри термоцистерни за битумен, секоја со капацитет по    Q = 30т; 

 Казан за греење на термичко масло - Терманол; 

 Пумпа за транспорт на битумен до мешалка; 

 Вага за мерење на битумен пред мешалка; 

 Транспортна корпа со носивост од 2000 кг за пренос на готовиот 

асфалт до силос;  

 Четири силоси за готов асфалт со капацитет вкупен капацитет од  

Q = 400 т; 

 Надземен резервоар за нафта со капацитет Q = 30 т ; 

 Командна кабина со автоматско управување; 

 Покриен простор за ПП апарати 

 Две трафостаници за напојување со електрична енергија 

Со товарна машина минералната суровина се додава во еден од деветте  

бункери за дозирање секој со капацитет од 6 м3. Со дозаторите од бункерите се врши 

дозирањето на материјалот кој преку систем на транспортни траки на електричен 

погон се пренесува до сушара со капацитет од 120 т/час.  За загревање на сушарата 

на температура од 150 oC се користи нафта, која од надземен резервоар за нафта со 

капацитет Q = 30 т  преку затворен систем се носи до бренерот на сушарата.  
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Одстранувањето на влага од материјалот се применува за да се спречи негово 

затестување во понатамошниот процес . 

 Испарувањата од сушарата од бренерот и камената прашина се зафаќаат во 

конусен циклон и одтука крупните честички паѓаат на конусно корито и со полжаст 

транспортер се враќаат во елеватор за камена ситнеж. Ситните микронски честички 

се зафаќаат во вреќаст филтер. Вреќастиот систем за отпрашување на сушарата се 

состои од 6 комори со вкупно 116 вреќи со димензии Ф100 мм х 3000 мм. 

Филтерските вреќи се менуваат периодично според напатстијата на производителот. 

Филтер вреќите поврзани се со електро вентили кои во одредени временски 

интервали на принцип на удар (со компримиран воздух) вршат истресување на 

налепените честички врз филтер вреќите. Крупните честички паѓаат на конусно 

корито и преку полжаст транспортер и се враќаат во елеваторот за камена ситнеж. 

За потребите на асфалтната база се користи еден заеднички компресор. По 

сушењето фракциите се транспортираат до ротациона мешалка. Пред влез во 

мешалка фракциите се просејуваат на систем од сита и фракциите се транспортираат 

во систем од бункерчиња за дозирање. Од бункерите потребните количини по 

мерење на вага  се дозираат во сушара. Надмерот од камениот материјал, не влегува 

во мешалката се одлага на локацијата за тампон и се употребува при исполнување 

на оштетени делови од патот пред асфалтирање.  

 Во мешалката се дозира и битумен од четри термоцистерни за битумен, 

секоја со капацитет по Q = 30 т. Битуменот од термоцистерната се црпи со пумпа и 

по мерењето на  вага се доведува до мешалката. Во асфалтната смеса зависно од 

типот на бараниот асфалт со шприцање се додава 5-7 % битумен. Битуменот, во 

течна состојба се чува во термоцистерните се размекнува до состојба во која е 

најпогоден за мешање со каменот. Во  термоцистерните топлината се одржува со 

загреано Терманол масло, додека загревање на маслото се врши во казан кој се 

загрева со нафта. 

 Во производството на асфалт се додава и дополнително средство т.н. филер 

(тоа е всушност микронизиран варовник кој го подобрува квалитетот на асфалтот). 

Филерот се чува во бункер со капацитет од 20 т непосредно до мешалката за асфалт. 

Со помош на елеватор со кофички се додава во мешалката за асфалт со тоа што 

претходно се мери на вага. 
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Вака подготвената доза се меша во мешалката на електричен погон, околу 35 

секунди. После мешањето во мешалка, шаржата паѓа во корпата за подигање на 

готовиот асфалт која може да собере 2.000 кг асфалтна маса. Предходно корпата за 

подигање на асфалтната маса, автоматски се прска со нафта со помош на прскалки 

како не би дошло до лепење на асфалтната маса за дното на истата. Потоа 

приготвениот асфалт се складира  во четри силоси за  готов асфалт со вкупен 

капацитет од 400 т и се товари во камион за транспорт до местото на вградување.  

Силосот за готов асфалт се наоѓа на висина од околу 4 м заради можноста 

испод него да застане камион во кој се врши товарење. Дното на силосот е со 

хидрауличен отворач кој се отвора со притискање на копче кога камионот ќе биде 

во позиција под самиот силос. По исипување на асфалтот во камионот 

хидрауличната врата се затвора со што завршува циклусот на производство на 

асфалтот. Со целата постројка се управува од главен управувачки контејнер. 

4. Заклучок 

Во Вештиот наод за Асфалтната база ALFELD AE 140 AT со капацитет на 

производство на асфалт од 140 т/час се наведени детално и составните делови на 

асфалтната база: филтер, мешалка, транспортни ленти, дозатори, приемни бункери, 

бункери за готов асфалт  и сл. во суштина се иситите оние кои се наоѓаат во 

царинските декларации со кои е оцаринета асфалтната база при внесувањето во 

Република Македонија и истите повторно се појавуваат во документот за откуп на 

асфалтната база од Извршителот. Поради наведените документи недвосмислено се 

потврдува дека се работи за асфалтната база тип ALFELD AE 140 AT со капацитет 

на производство на асфалт од 140 т/час од моментот на купување и внесување, 

монтажа и експлоатација на истата и тоа со истите составни делови. 
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5. ИЗЈАВА   

Со оваа изјава поднесувам барање за промена на еколошката дозвола, во 

согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09,  48/10,  124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 44/15, 129/15, 192/15, 

39/16, 42/16) и регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 

комплетни. 

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна 

средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето 

или  на негови делови за потребите на друго лице. 

   
 
Потпишано од:                                                    Датум  :                             

(во името на организацијата) 

 
Име на потписникот:               
 
 
Позиција во организацијата:                           
 

Печат на компанијата: 
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Прилог 1 Тековна состојба 
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Прилог бр. 2 Вештачење за назив на асфалтна база 
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Прилог бр. 3 Потврда за купување на асфалтна база 
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Прилог бр. 4 Фотографии од Асфалтната база 
 
  
    


