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имотен 
лист 

број објект намена m2 место влез кат стан 

27422 17889 6 згради во индустрија и рударство 139 Превалец 1 ПР - 
27422 17889 5 згради во индустрија и рударство 164 Превалец 1 ПР - 

27422 17889 1 згради во индустрија и рударство 716 Превалец 1 ПР - 

27422 17889 27 згради во индустрија и рударство 81 Превалец 1 ПР - 
27422 17889 4 згради во индустрија и рударство 929 Превалец 1 ПР - 

27422 17889 2 згради во индустрија и рударство 417 Превалец 1 ПР - 
27422 17889 7 згради во индустрија и рударство 74 Превалец 1 ПР - 
27422 17889 3 згради во индустрија и рударство 550 Превалец 1 ПР - 

27422 17889 36 згради во индустрија и рударство 6 Превалец 1 ПР - 
27422 17889 9 згради во индустрија и рударство 106 Превалец 1 СУ - 

27422 17889 35 згради во индустрија и рударство 89 Превалец 1  - 

27422 17889 4 згради во индустрија и рударство 929 Превалец 1  - 
27422 17889 20 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 14 Превалец 1  - 

27422 17889 22 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 33 Превалец 1  - 

27422 17889 23 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 28 Превалец 1   

27422 17889 24 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 50 Превалец 1   

27422 17889 25 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 44 Превалец 1   

27422 17889 26 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 28 Превалец 1   

27422 17889 26 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 25 Превалец 1   

27422 17889 28 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 14 Превалец 1   

27422 17889 29 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 21 Превалец 1  - 
27422 17889 30 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 20 Превалец 1  - 

27422 17889 31 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 12 Превалец 1  - 
27422 17889 32 Е25 надземни резервоари  Превалец 1  - 

27422 17889 33 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 10 Превалец 1  - 
27422 17889 40 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 10 Превалец 1  - 

27422 17889 43 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 13 Превалец 1  - 

27422 17889 46 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 10 Превалец 1  - 
27422 17889 19 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 6 Превалец 1  - 
27422 17889 18 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 37 Превалец 1  - 

27422 17889 17 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 22 Превалец 1  - 
27422 17889 47 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 5 Превалец 1  - 

27422 17889 15 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 118 Превалец 1  - 
27422 17889 14 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 58 Превалец 1  - 
27422 17889 13 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 111 Превалец 1  - 

27422 17889 13 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 139 Превалец 1  - 

27422 17889 12 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 6 Превалец 1  - 

27422 17889 11 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 11 Превалец 1  - 

27422 17889 10 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 24 Превалец 1  - 

27422 17889 8 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 40 Превалец 1  - 
27422 27422 16 Г1-1 рудници и градби за потребите на рудниците 48 Превалец 1  - 

 
Точка 2 Список на објекти кои се лоцирани во кругот на инсталацијата се дадени во 
продолжение: 

 Површински коп „Превалец“; 
 Објект за потребите на вработените (командни кабини, простории за 

пресоблукување, санитарни јазли, менза); 
 Примарна дробилична постројка; 
 Секундарна дробилична постројка; 
 Мобилна секундарна дробилка; 
 Објекти за производство на печена вар (Приемен бункер за вар, Шахтни печки, 

Бункер за печена вар, магацин за печена вар; 
 Објекти за производство на хидратна вар (вон функција); 
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 Објекти: бензинска станица и бензиска пумпа; 
 Магацин за складирање на масла; 
 Помошен административен објект; 
 Машинско-браварско одделение (механичарска работилница, браварска 

работилница, магацин за резервни делови); 
 Магацин за помошни алати и помошна просторија; 
 Административен објект; 
 Портирница и колска вага; 
 Мобилна бетонска база; 
 Објекти надвор од употреба (2 руинирани објекти од цврста градба, поранешен 

магацин за експлозив, компресорска станица, шахтна печка до хидрантно 
одделение, котлара, мазутна станица, стар резервоар за вода, резервоари за 
техничка вода): 

 

 

 

Точка 3. Врз основа на записник од извршен инспекциски надзор од Државниот 
инспекторат за животна средина со бр. ИП 11-1 од 03.01.2019 год Мите Начев – Државен 
инспектор за животна средина, утврдено е дека таложниците нема да се употребуваат и 
дека ќе бидат одстранете поради промена на начинот на работа на постројката за дробење 
и сепарирање на минералната суровина. Употребата на вода за системот за распрскување  
на постројкаите за дробење и сеење ќе биде од постојната градка водоводна мрежа која ја 
користи компанијата. 
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Точка 4. Договор за чистење на септичка јама 
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Точка 5 Програма за подобрување на животната средина 

Р. 
бр. 

Опис на мерката 
Цел на мерката (изразена преку 

намалување на влијанијата врз ж.с.) 

Временски распоред за 
реализација на планот 
за подобрување во рок 

од 5 години 

Месец/год Месец/год 

1.  

Инсталирање на систем за 
распрскување на вода во 
добиличните посторјки, 

ситата и системот за 
траспорт 

Замена на постојниот начин на 
перење на камениот агрегат со 
систем од распрскувачи (да не 

постои отпадна вода) 

реализаирано во 
ноември 2018 контрола 

април 2019 

2.  

Изведба на систем за 
зафаќање и прочистување на 

фугитивни емисии од 
печките за вар 

Намалување на загадувачките 
материи кои се емитираат во 

воздухот 
до лули 2019 

3.  

Засадување на нови дрва (по 
целата површина на 

инсталацијата) и трева (на 
депонираната вар) 

Намалување на негативните 
влијанија врз почвата и воздухот 

Пролет и есен 2019 
Пролет и есен 2020 

4.  

Мерење на нивото на 
бучавата, од страна на 

акредитирана лабораторија 
за тестирање по ИСО 17025 

Утврдување на нивото на бучава и 
доколку е потребно превземање на 

мерки за нејзино намалување 

Најмалку еднаш 
годишно  

5.  
Мерење на прашина PM10, од 

страна на акредитирана 
лабораторија по ИСО 17025 

Утврдување на нивото на прашина 
која се продуцира од површинскиот 

коп и доколку е потребно 
превземање на мерки за нејзино 

редуцирање 

три пати годишно, 
почнувајќи од 2019 год. 

6.  

Поставување ограда  и 
соодветна сигнализација за 
забранет пристап, опасност 

од пропаѓање во длабочина и 
сл. 

Спречување на неовластен пристап 
на лица кои можат да се повредат 

било поради непознавањето на 
теренот или друг вид на влијание 

или околност 

март 2019 

7.  Замена и одстранување на 
азбесните салонитни плочи 

Да се спречи негативносот влијание 
на азбестот по човековото здравје 

отпадните искршени 
плочи се одстранети, 
замена на крововите 

ноември 2019 

8.  

Анализа на почвата каде е 
одложен талогот од 

таложниците на отпадната 
вода на постројката за 
дробење и сепарирање 

Да се утврди евентуалното 
присуство на загадувачки материи 

во почвата 
март 2019 

9.  

Редовно попрскување со 
вода на деловите каде се 

движат возилата и на 
деловите каде е складирана 

прашкаст материјал 

Намалување на нивото на 
фугитивна имисија 

Постојано, а особено во 
сушните периоди од 

годината 

10.  
Редовно оддржување и 
сервис на возилата, и 

опремата 

-Превенција од истекување на 
моторно масло во почвата и водите,  
-Намалување на нивото на бучава и 

Редовно, за време на 
експлоатација 
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Р. 
бр. 

Опис на мерката 
Цел на мерката (изразена преку 

намалување на влијанијата врз ж.с.) 

Временски распоред за 
реализација на планот 
за подобрување во рок 

од 5 години 

Месец/год Месец/год 

вибрации 
-Поефикасна работа на моторите, а 
со самото тоа и помалку емисии во 
воздухот 

11.  

Kонтинуирана едукација на 
целиот персонал во 

инсталацијата за правилно 
постапување со отпадот 

Рационално управување со 
отпадните материјали, што 

придонесува во концепирање на 
систем на одржливо управување со 

отпадот 

Постојано 

12.  Да се користат еколошки 
прифатливи масла и масти 

Заштита на почвата и водите Постојано 

13.  Завршување изградбата на 
септичка јама 

Заштита на почвата и водите Изведена ноември 2018 

14.  
Изведба на таложник за 

зафаќање на отпадните води 
од перење на бетонската база 

Заштита на почвата и подземните 
води  

Изведена ноември 2018 

 

 

Точка 6. Компанијата Каменолом Техно павер Скопје сеуште не поседува имплементиран 
систем за животна средина ИСО 14001 но се прават напори во брзо време да има негова  
имплементација 
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Точка 7 Во продолжение е договорот за откуп на отпадни гуми, метали и акумулатори 
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Точка 8. Извештај од мерење на емисија од печка бр. 4 
Поради лошите временски услови мерењето на емисиите од оџак ќе бидат направени на 
ден 17.01.2019 год (доколку дозволат временските услови) и по добивање на извештајот од 
мерењето ќе биде дополнително доставен до МЖСПП 
Во продолжение на инсистирање на Каменолом Технопавер се дадени последните мерења 
кои се направени на оџакот. 
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