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Voved 

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata 

 
Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben 
vesnik  53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 
44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e 
aktivnosti navedeni vo Uredbata na Vladata za  
определување na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola so 
vremenski raspored za podnesuvawe operativni planovi ", do odobrenoto nivo vo 
Dozvolata. 
 
 

 
Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola 
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Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija 
Sopstvenik na dozvolata Broj na dozvola Data na 

izdavawe 
Nema   

 

 
Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa 
instalacija 
Sopstvenik Referenten broj Data na 

izdavawe 
   

 

 Живинарската фарма “Вени Ком” ДОО е лоцирана во атарот на 
с.Челопек, општина Брвеница. Од најблиското село е одалечена 2,8 км. 
Самата фарма граничи од сите страни со обработливи земјоделски 
површини, а најблиските објекти до фармата се бензинска пумпа и 
млекара кои се наоѓаат на приближно 500 м од фармата. Пристапот до 
фармата е обезбеден преку локален земјен пат кој се приклучува на 
регионалниот пат Тетово-с.Челопек. Одалеченоста на инсталацијата од 
регионалниот пат е околу 600 м. Фармата работи 24 часа на ден, 365 дена 
во годината. Кога се менува јатото фармата не е активна еден месец. На 
локацијата се наоѓаат два објекта за одгледување на несилки. Едниот е со 
капацитет од 15000 несилки,  додека другиот е со капацитет од 10000 
несилки. Вкупниот капацитет на фармата е 25000 несилки. Вкупната 
површина на локацијата е 17000 m2. Локацијата е прописно оградена, 
обезбедена со посебен влез. Просторот на фармата е хортикултурно 
уреден, со со тревнати површини и засадени дрва. Објектите за 
одгледување несилки се опремени со : 

- Кафези (троспратни правоаголна опрема) 

- линија за хранење на живината и нипл систем за напојување 

- места за сместување јајца 

- линија за одведување на јајца 

- траки за изгубрување 
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Несилките се одгледуваат во кафези кои се поставени во правоаголна 
форма по должина на халата. Истите се на три ката, а под секој кат има 
хоризонтално поставена бесконечна лента која служи за изѓубрување. 
Лентите го прифаќаат изметот и го носат до друга лента која е попречно 
поставена ха лентите за изѓубрувањепод кафезите. Од оваа лента, изметот 
преку транспортен систем (жирафа) се празни во тракторска приколка. 
Ѓубрето се превзема од земјоделци и фирми со кој се склучен договор. 

Објектите се вентилираат со вентилатори кои во целос ги задоволуваат 
климатските услови во објектите. Објектите не се загреваат.  

На локацијата се наоѓа магацин за прием на суровини, помошни 
материјали и амбалажа. Суровините (пченка, соја, сончогледово ќуспе, 
премикс, креда) не се задржуваат во овој магацин, туку веднаш по приемот 
се носат во магацинот за складирање и подготовка на храна. 

Магацинот за сортирање и опремата за готовиот производ служи за 
сортирање на јајцата на автоматска сортирачка и  пакување на јајцата по 
класи.Пакувањето се врши рачноод страна на вработените. Јајцата се 
пакуваат по класи во картонски влошки и картонски кутии. 

Инсталацијата се снабдува со вода од сопствен бунар кој се наоѓа на 15 м 
длабочина. Водата од бунарот е хемиски и микробиолошки исправна. 
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Komunikacija 

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za 

rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot 

organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata.  

За било какаква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса 
Плоштад на Пресвета Богородица бр.3  1000 Скопје, Република Македонија. 

 

Doverlivost 

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. 

Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite viegistry, soglasno 

potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo 

koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do 

Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna 

sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se 

delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede 

jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede 

koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, 

soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede 

pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite 

i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za 

integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik. 

Promeni vo dozvolata 

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so zakonot za `ivotna sredina.  

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na 

upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en 

stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost. 
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Pregled na barani i dostaveni dokumenti 

 
Предмет     Датум Коментар
Барање за добивање 
на Б-Интегрирана 
еколошка дозвола 
бр.11-16840/1 

 
16.10.2008 

Доставеното барање 
беше разгледано 

 
Објава на барање за 
Б-ИЕД бр.11-11014/1 

 
21.11.2013 

Објавено е барањето 
во дневен печат и на  
web  страницата на 
МЖСПП 

Известување до 
институциите за 
барањето бр. 11-
11485/4 

 
04.12.2013 

Доставен е примерок 
од барањето бр. 11-
16840/1 до Општина 
Брвеница 

Известување до 
институциите за 
барањето бр. 11-
11485/4 

 
04.12.2013 

Доставен е примерок 
од барањето бр. 11-
16840/1 до Државен 
испекторат за 
животна средина 

Известување до 
институциите за 
барањето бр. 11-
11485/4 

 
04.12.2013 

Доставен е примерок од
барањето бр. 11-16840/1 
Министерство за 
земјоделие, шумарство
водостопанство 

Известување до 
институциите за 
барањето бр. 11-
11485/4 

 
04.12.2013 

Доставен е примерок од
барањето бр. 11-16840/1 
Министерство за 
економија 

Известување до 
институциите за 
барањето бр. 11-
11485/4 

04.12.2013 Доставен е примерок од
барањето бр. 11-16840/1 
Министерство за 
здравство 
 
 

Известување до 
Инсталација бр. 11-
2732/1 

 
04.03.2014 

Побарана е нова 
изјава за одговорно 
лице 

Направен е увид на 
инсталацијата бр.11-
4786/1 

22.09.2017 Направен е записник 

Заклучок до 
инсталацијата бр.11-
4786/2 

17.10.2017 Побарани се 
потребни податоци  

Одговор по заклучок 
бр.11-4786/3 

01.12.2017 Делумно доставени 

Одговор по заклучок 
бр.11-3062/1 

14.05.2018 Потребните 
податоци се 
доставени 

Нацрт Б-ИЕД  
Објава на Нацрт Б-
ИЕД бр.11-3982/1 

28.06.2018 Објавено е барањето 
во дневен печат и на  
web  страницата на 
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МЖСПП
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Б - Интегрирана Еколошка  Дозвола

Zakon za `ivotna sredina 

Dozvola 

Broj na dozvola  
{Br.} 

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo 

soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik Br 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 

192/15 и 39/16 ), go ovlastuva  

 
Операторот: Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ВЕНИ-КОМ 
ДОО експорт-импорт с.Челопек-Брвеница 

so registrirano sedi{te na 
Adresa: Ул.101 бб с.Челопек, Брвеница 
Po{tenski broj Grad: 1216 Тетово 
Dr`ava: Република Македонија 

Broj na registracija na kompanijata 5750806 

da rakovodi so Instalacijata 

 
Celo ime na instalacijata: Друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги ВЕНИ-КОМ  ДОО експорт-импорт 
с.Челопек-Брвеница 
Adresa: Ул.101 бб с.Челопек, Брвеница 

Op{tina:Брвеница 
Po{tenski broj Grad: 1216 Тетово 
 

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea. 
 

Potpis 

МИНИСТЕР 

Sadulla Duraki 

[ime na ovlasteno lice] 

Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina 

Datum  
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Uslovi 

1 Instalacija za koja se izdava dozvolata 

1.1.1 Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili 

povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1. 

 
Tabela 1.1.1   
Aktivnost od Aneks 2 od U R E 
D B A 
za opredeluvawe na 
aktivnostite na instalaciite 
za koi se izdava integrirana 
ekolo{ka dozvola odnosno 
dozvola za 
usoglasuvawe so operativen 
plan i vremenski raspored za 
podnesuvawe na barawe za 
dozvola za usoglasuvawe so 
operativen plan 

 

Opis na navedenata 
aktivnost  

Granici na 
navedenata aktivnost  

6. Други дејности: 
6.6. Инсталации за интезивно 
живинарство со повеќе од : 
а) од 5 000 до 40 000 места за 
живина 

 
Живинарска фарма 
за кокошки несилки 

 
 
 

25 000 

 

1.1.2 Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se odvivaat 

samo vo granicite na lokacijata na instalacijata, 

prika`ana vo planot Tabela 1.1.2). 

 
Tabela 1.1.2 

Документ 
 

Координати на локацијата 

Мапа на живинарска фарма 
Вени Ком 

N:  410  56, 51.89,, 
E:  200 59. 22,36.. 

 

1.1.3       Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе 
се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е 
наведено во оваа дозвола. Сите програми кои 
треба да се изготват според условите на оваа 
Дозвола стаануваат дел од дозволата. 
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1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за 
животната средина (Службен Весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 , 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 
и 39/16  ) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од 
обврските за исполнувањe на условите и барањата од други закони и 
подзаконски акти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мапа на локацијата на Вени Ком 
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2 Rabota na instalacijata   

2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola 

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во 
Дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано 
во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со 
Надлежниот орган во пишана форма. 

 
 
 

 Табела 2.1.1  Управување и контрола 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Градежни објекти Барање и Прилог кон 

Барањето, Прилог II 
 

16.10.2008 
Објекти за одгледување 
на носилки 

Барање и Прилог кон 
Барањето, Прилог II 

16.10.2008 

Процеси во живинарската 
фарма 

Барање и Прилог кон 
Барањето, Прилог II 

16.10.2008 

Процесна сема на 
активности  

Барање и Прилог кон 
Барањето, Прилог II 

16.10.2008 

 
2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во 

управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата ќе бидат 
одржувани во добра оперативна состојба. 

2.1.3 Во инсталацијата закоја се издава дозволата ќе работи персонал кој е 
соодветно обучен.  

2.1.4 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната 
срединакое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на останатиот 
персонал. 

2.1.5 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во 
управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат 
одржувани во добра оперативна состојба. 

2.1.6 Копија од оваа дозвола и оние делови од барањето на кои се однесува 
дозволата ќе бидат достапни во секое време, за целиот персонал вклучен 
во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата. 

2.1.7 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите 
од дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде 
обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им 
помогнат во извршувањето на нивните обврски.  
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2.1.8 Операторот ќе му ги достави на Надлежниот орган, Програма за 
управување со животна средина (ПУЖС) и Распоредот на целите и 
задачите за заштита на животната средина со комплетен преглед на сите 
операции, процеси, опции и можности за енергетска ефикасност и 
намалување на отпад, изготвени во рамките на Стандардот за животна 
средина на секои 12 месеци како дел од Годишниот Извештај за Животна 
Средина (ГИЖС). 

2.1.9 Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот 
орган Извештај за програмата, вклучувајќи ги успесите во постигнувањето 
на договорените цели. Таквите извештаи ќе се чуваат во рамките на 
инсталацијата за период не помал од 7(седум0 години и ќе се достапни за 
инспекција од овластените лица на Надлежниот орган. 

2.1.8 Операторот ќе воспостави и одржува систем за документација на 
управување со животната средина, кој ќе биде достапен за увид на 
надлежниот орган.. 

2.1.10 Сите постројки, опремата и техничките делови кои се во функција на 
инсталацијата треба да се одржуваат во добра работна состојба. 

 

2.2 Surovini (vklu~uvaj}i i voda) 

2.2.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi 

surovini (vklu~uvaj}i i vodata) onaka kako {to e opi{ano 

vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma. 

 

 

 

 Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Потрошувачка на 
вода 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје IV 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Потрошувачка на 
енергија 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје IV 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Детали за суровини, 
меѓупроизводи и 
производи 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје IV 
Дополнување кон барањето 

 
16.10.2008 
14.05.2018 
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2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и 
ќе се грижи за интегритетот на складиштата. 

2.2.3 Суровините, меѓуподуктите и производите ќе се 
складираат на места наменети за тоа, содветно заштитени 
против истурање и истекување. Матријалите јасно ќе бидат 
означени и содветно одделени. 

2.2.4 Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши 
ревизија на количеството на употребена вода во 
инсталацијата со цел да ги идентификува начините за 
поефикасно користење на истата. Заклучоците од оваа 
ревизија ќе бидат вклучени во извештајот дефиниран во 
Додаток 2 (Распоред на целите и задачите за животната 
средина). 

2.2.5 Операторот поради обезбедување на вода за процес од 
сопствен бунар, во рок од 3 месеци од издавањето на 
дозволата теба да поседува дозвола за користење на 
бунарска вода. 

2.2.6 Операторот ќе направи проценка на ефикасноста на 
употребените суровини во сите процеси, со особено 
внимание на намалување на создавањето отпад. 
Проценката треба да се базира на најдобрите меѓународни 
искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, истите треба да се 
вклучат во Распоредот на целите и задачите за животната 
средина. 

2.2.7 Товарењето и истоварањето на материјалите ќе се 
извршува на места наменети за тоа и соодветно заштитени 
од истурање и истекување. 

2.2.8 Простор за складирање  

Целиот простор за складирање во резервоари и буриња, 
како минимум, треба да има локална или оддалечена танк-
вана чиј волумен не е помал од следнитo: 

а. 110% од капацитетот на најголемиот сад или буре во 
рамките на оградената област; или 

б. 25% од вкупниот волумен на супстанцијата која може да 
се складира во рамките на оградената област. 

 
2.2.9 Местата за складирање треба да бидат поставени што 

подалеку од водните тела и осетливите подрачја т.е места 
кои се од јавен карактер и се заштитени од нарушување. 

 
2.210 Санитарните отпадни водиќе се испуштаат во постојна, 

армирано бетонска јама, празнењето ќе се одвива 
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континуирано по потреба и од страна на претпријатие со 
кое Операторот има склучено Договор. 

 

 

 

 

2.3 Rakuvawe i skladirawe na otpadot  

2.3.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e 

go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in 

dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno. 

2.3.2 Отпадот ке се складира  на место посебно определено за 
тоа, содветно заштитено против прелевање и истекување 
на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и содветно ќе се 
оддели. 

2.3.3 На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад 
од една категорија со опасен отпад од друга категорија или 
со било каков друг неопасен отпад. 

 

 Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot 
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Отпад Барање и Прилог кон барањето, 

Поглавје II 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Управување со 
цврст отпад 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје V 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Управување со 
отпад од живина 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје V 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Управување со 
течниот отпад 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје V 
Дополнување кон барањето 

16.10.2008 
14.05.2018 

Постапка со мртвата 
живина 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје II 1.2.7 
 

16.10.2008 
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Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija 
Opis na 
otpadot  

Mesto na 
skladirawe 
na samata 
lokacija 

Na~in na 
skladirawe 

Uslovi na 
skladirawe 

Животински 
измет 

 
Јама 

Бетонска, 
непропусна и 
покриена 

Привремено до 
превземање од 

превземачи со кој е 
склучен Договор 

Мил од миење 
и чистење 

 
Јама 

Бетонска, 
непропусна и 
покриена 

Привремено до 
превземање од 

превземачи со кој е 
склучен Договор 

Санитарни 
отпадни води 

 
Јама 

Бетонска, 
непропусна и 
покриена 

Привремено до 
превземање од 

превземачи со кој е 
склучен Договор 

Трупови од 
умрените 
(угинатите) 
животни 

 
Земјена јама 

Третирање со вар 
па прекривање со 
слој земја 

 
Просторот е 

заштитен 

Комунален 
отпад 

 
Се складира во 

складишен 
простор 

Се собираат на 
обележан простор, 
местото е 
заградено, 
обележано и 
заштитено 

Привремено до 
превземање од 

превземачи со кој е 
склучен Договор 

Отпад од 
пакување 

Се складира во 
складишен 
простор 

Се собираат на 
обележан простор, 
местото е 
заградено, 
обележано и 
заштитено 

Привремено до 
превземање од 

превземачи со кој е 
склучен Договор 

 

2.4 Prerabotka i odlagawe na otpad 

2.4.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go 

prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo 

dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in 

dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.  

 

 

 

 

2.4.2 Vo granicite na instalacijata smee da se odlaga isklu~ivo 

inerten otpad. 

 Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot 
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Договори со 
превземачи на 
отпадот 

Дополнување на барањето 14.05.2018 
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2.4.3 Отпадот кој се испраќа надвор од фабриката за одлагање 
или повторна употреба ќе се транспортира само од 
овластени лица. Отпадот ќе се транспортира од местото на 
активноста до местото за одлагање или повторна употреба 
само на начин кој нема да влијае врз животната средина и 
во согласност со соодветните национални и Европски 
законски регулативи и протоколи. 

2.4.4 За активностите кои се поврзани со операции за 
управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна 
евиденција, која ке биде достапна за инспектирање од 
страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое 
време. Оваа евиденција  треба да ги содржи како минимум 
следните детали: 

- Имињата на преземачот и транспортерите на 
отпадот; 

- Имињата  на лицата кои се одговорни за крајно 
одлагање/рециклирање на отпадот; 

- Писмена потврда од приемот и 
одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви 
опасни материи кои се пратени надвор од локацијата; 

 

2.5 Енергетска ефикасност   

 

2.5.1 Операторот треба да има План за управување со енергијата, 

кој ќе биде дополнуван годишно. 

2.6 Spre~uvawe i kontrola na havarii 

2.6.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i 

ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano 

vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in 

pismeno dogovoren so Nadle`niot organ . 

2.6.2 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да: 

- Го изолира изворот на било какви емисии; 

- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува 

природата, изворот и причината на било која емисија која 

произлегла од тоа; 

- Го процени загадувањето на околината, ако го има 

предизвикано од ицидентот; 

- Да ги идентификува и да ги спроведе мерките за 

минимизирање на емисиите/нефункционирање и ефектите 

кои следуваат; 

- Забележи датумот и местото на несреќата; 
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- Го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани 

страни 

 

 
 
 Tabela 2.6.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija 
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Спречување на 
несреќи и итно 
реагирање 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје XIII 

16.10.2008 

Сладирање и 
управување со 
суровини, 
производи и отпад 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје XIII 

16.10.2008 

Потенцијални 
инциденти и 
вонредни ситуации 

Барање и Прилог кон барањето, 
Поглавје XIII 16.10.2008 

 

2.7 Бучава и вибрации  

 

2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе ја контролира бучавата и 
вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на 
друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма. 

 
 Табела 2.7.1 : Бучава и вибрации 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Емисии на бучава Барање и Прилог X 

барањето,  
16.10.2008 

Извори на бучава Барање и Прилог X кон  
Барањето,  

16.10.2008 

Оценка на влијанието на 
бучавата врз животната 
средина 

Барање и Прилог X кон  
Барањето,  

16.10.2008 

 

 

2.7.2 Операторот треба да обезбеди, објектот каде што се одвива 
производството да е изграден од материјал со висок индекс на заштита од бучава 
со што би се обезбедило да процесот на производство не резултира зголемување 
на постоечкото ниво на бучава во границите на инсталацијата. 
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2.7.3 Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција 
на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а 
краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС. 

 

2.8 Monitoring  

2.8.1  Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, 

monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e 

opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.8.1, ili na 

drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.  

 

 Tabela 2.8.1 : Monitoring  
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
Точки на мониторинг и 
земање на примероци 

Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XI-а 16.10.2008 

 

2.8.2 Operatorot }e obezbedi: 

a bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i 

zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so 

to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku 

navedeno vo Dodatokot; i 

b bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, 

koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.   

2.8.3 Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored 

ISO standardite.  

 

2.9 Prestanok so rabota 

2.9.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi 

uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to 

e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.9.1, ili na 

drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno. 

2.9.2 Обврска за враќање на животната средина во 
задоволителна состојба, по престанок на работа на 
инсталацијата, од страна на операторот, ќе се врши 
согласно Законот за животна средина, член 120. 
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2.9.3 После конечен или планиран прекин за период подолг од 6 
(шест) месеци, на работата на целата или на дел од 
локацијата каде што се изведува активноста, Операторот 
во договор со Надлежниот орган, ќе ја предаде локацијата 
безбедно, односно доколку е потребно ќе ја отстрани 
целата почва или дел од неа, објектите или опремата или 
секој отпад, материјали и други супстанции кои може да 
предизвикаат загадување на животната средина.    

2.9.4 План за престанок со работа и управување со остатоци: 

2.9.4.1 Планот ќе се ревидира годишно и предложените измени ќе 
се достават до Надлежниот орган како дел од ГИЖС.   

2.9.5 Планот за управување со остатоци како минимум треба да 
го вклучи следното: 

• Изјава за обемот на планот; 

• Критериумите кои го дефинираат успешниот 
престанок на активностите или на некој дел од нив и кои 
обезбедуваат минимум влијание врз животната средина; 

• Програма за постигнување на утврдените 
критериуми;  

• Доколку е возможно, планот треба да вклучи тест 
програма со која ќе се покаже успешното спроведување на 
истиот; 

• Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат 
обезбедени. 

 

2.9.6 2.11.5 Во рок од 3 (три) месеци од извршување на планот, 
Операторот треба да поднесе до Надлежниот орган 
финален извештај за потврда кој ќе вклучи и сертификат 
за комплетирање на планот за управување со остатоци. 
Операторот треба да ги изврши сите потребни тестови и 
анализи, вклучувајќи и сертификат, онака како што бара 
Надлежниот орган, со цел да покаже дека не постои 
понатамошен ризик по  животната средина.  
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 Tabela 2.9.1 : Prestanok na rabota 
Opis Dokument Data koga 

e primeno 
План за управување со 
резидуи 

Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XIV 

16.10.2008 

Делумен престанок со работа 
и пофторно активирање 

Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XIV 

16.10.2008 

Планирани активности при 
пресанок со работа/пофторно 
започнување 

Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XIV 

16.10.2008 

Одржливост и проверка на 
Планот за управување со 
резидуи 

Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XIV 

16.10.2008 

Инвестициони вложувања Барање и Прилог кон 
барањето, Поглавје XIV 

16.10.2008 

 
 

2.10 Instalacii so pove}e operatori 

2.10.1 So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden 

operator, ili 

Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na 

mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola. 
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3 Dokumentacija 

3.1.1 Dokumentacijata }e sodr`i podatoci za:- 

a sekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na 

postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i 

dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima 

vlijanie na performansite za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat 

na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat 

~uvani vo dnevnik voden za taa cel; 

b celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki 

i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci. 

3.1.2 Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od 

strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme. 

3.1.3 Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu 

bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez 

nadoknada. 

3.1.4 Specificiranite i drugite dokumenti treba:-  

a da bidat ~itlivi; 

b da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;  

c da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi 

mo`at da se prilo`at. 

3.1.5 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata 

dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go 

i prestanokot so rabota na instalacijata. 

3.1.6 Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za 

koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima 

dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i 

go i prestanokot so rabota na instalacijata) za:  

a Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis; 

b najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad; 

c trasata na transport na otpadot za odlagawe; i  

d najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka. 

3.1.7 Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava 

dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili 

tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo 

zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i 

kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa 

osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da 

bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel. 
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4 Redovni izve{tai 

4.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, 

operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna 

sredina. 

4.1.2 Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 

vo Dodatokot 2 :  

a vo odnos na navedeni emisioni to~ki; 

b za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela 

D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, 

operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na 

pregovorite;  

c davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da 

bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i 

d ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ vo rok od .... 

4.1.3 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, најдоцна до 31- 

ви Март секоја година, ГИЖС кој ја покрива претходната 

календарска година. Овој извештај, кој треба да биде 

доставен до Надлежниот орган, треба да вклучи како 

минимум, информациите специфицирани во следната 

Табела: Содржина на Годишниот Извештај за Животна 

Средина од оваа Дозвола треба да се подготви со било кои 

релевантни упатства кои се издадени од страна на 

Надлежниот Орган. 
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Годишен извештај за животна средина Содржина 

Емисии од инсталацијата
Евиденција за управување со отпад 
Преглед за потрошувачка на суровини. 
Резиме на забелешки (жалби/поплаки). 
Распоред на цели и задачи за животната околина.  
Програма за управување со животната средина - извештај од претходната 
година. 
Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година. 
Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година. 
Регистар на загадувачки емисии - предлог за тековната година. 
Резиме на извештајот за мониторинг на бучава. 
Резиме на мониторингот на животната средина.  
Резиме на пријавени инциденти. 
Резиме од извештај за ефикасност на енергијата. 
Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на суровини во 
процесот и редукција на генерираниот отпад. 
Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се 
минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на отпадана 
вода. 
Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган  
Копија од сертификат за животна средина ISO 14001 ( доколку постои )
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5 Izvestuvawa 

5.1.1 Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez 

odlo`uvawe:- 

a koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva 

limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa 

supstancija; 

b koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da 

predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu 

mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe; 

c koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na 

rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima 

potencijal da predizvika zagaduvawe; i 

d bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal 

da predizvika zagaduvawe. 

5.1.2 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no 

pobrzo, za sekoe od slednive 

a permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata 

instalacija, za koja se izdava dozvolata; 

b prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja 

se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i 

c povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata 

instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po 

izvestuvawe spored 5.1.3 (b). 

5.1.3 Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena 

pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti: 

i bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, 

registarsko ime ili adresata na registrirana kancelarija; 

ii promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot 

(vklu~uvajki i podatoci za holding kompanijata koga operatorot 

stanuva del od nea); 

iii za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva 

dobrovolen dogovor ili e o{teten; 
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6 Emisii  

6.1 Emisii vo vozduh  

6.1.1 Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na  emisija navedeni vo 

Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa  

 

Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot 
Oznaka na to~ka 
na emisija/opis 

Izvor Lokacija na 
to~kata na 
emisija 

1 Вентилација од објект 
Хала 1  

N:  410  56, 51.89,, 
E:  200 59. 22,36.. 

2 Вентилација од објект 
Хала 1 

N:  410  56, 51.89,, 
E:  200 59. 22,36.. 

 
 

6.1.2 Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i 

to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da 

bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period. 

6.1.3 Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od 

prifatenata programa za podobruvawe vo poglavjeto 8 od 

ovaa dozvola. 

6.1.4 Граничните вредности на емисиите во атмосверата во оваа 
Дозвола треба  да се интерпретираат на следниов начин: 

-  Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја 
надмине граничната вредност за емисија 

- Методологијата која се применува е во склад со 
содветниот Правилник за ГВЕ.  

 

6.1.5 Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo 

tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na 

frekfencii navedeni vo taa Tabela. 
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Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot 

Parametri 

Oznaka na to~ka na emisija  Frekvencija na 
monitoring 

     

 Od (datum) 

 

Концентрација ГВЕ 

Вкупна 
прашина 

Од денот на 
издавање на 
дозволата 

50 mg/m3 
Годишно 

Амонјак Од денот на 
издавање на 
дозволата 

50 Ppm v/v 
Годишно 

Чад 
(ринглема
нов тест) 

Од денот на 
издавање на 
дозволата 

1 Годишно 

6.1.6 Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden 

miris nadvor od granicite na instalacijata,  

6.1.7 Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena 

parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i 

perzistenten ~ad. 

6.1.8 Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi 

pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od 

povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae 

podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site 

prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da minimizira 

emisijatа. 

6.1.9 Фугитивните емисии во воздухот ќе се следат. 

6.1.10 Операторот ќе воспостави Програма за откривање, 
контрола, спречување и намалување на фугитивните 
емисии. 

6.1.10.1 Програмата ќе вклучува: 

- Инвентар за фугитивни емисии од инсталацијата; 

- Типови на мерења (поставување на граници на 
откривање);  

- Фрекфенција на мерења; 

6.1.11 Операторот нема да ги надмине граничните вредности 
дадени во Уредбата за гранични вредноисти за нивоа и 
видови на загадувачки супстанции во амбиентален воздух 
и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 
гранични вредности, маргини на толеранција за гранични 
вредности, целни вредности и долгорочни цели. 

6.1.12 Ќе се постапува согласно законот за Амбиентален воздух, 
за Мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух и 
изворите на емисија од определени стационарни извори. 



Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола : Закон за животна средина 

Инсталација за која се издава дозволата;  Живинарска фарма  Вени Ком с.Челопек 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe   Dozvola Br. 

 Datum na izdavawe na Dozvolata     

6.1.13 Граничната вредност на суспендирани честички со 
големина од десет микрометри (PM 10) во амбиентен 
воздухб е 50 μg/m3  и не треба да се надминува. 

 

6.2 Emisii vo po~va 

6.2.1   Nema da ima emisii vo po~vata 

6.2.2 Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo 

po~va. 

6.2.3 Операторот треба да обезбеди активностите од своето 
работење да бидат спроведувани на начин кој ќе обезбеди 
да не постои можност за директно влијание на почвата, 
како и за надворешно влијание кое создава индиректни 
емисии во почвата. 

6.2.4 Не се дозволува влијание на почвата од привременото 
складирање на отпаден материјал , до и за време на 
неговото превземање од овластено лице. 

6.2.5 Не се дозволува влијание на почвата од привременото 
складирање на отпаден материјал , до и за време на 
неговото превземање од овластено лице. 

6.2.6 Патната мрежа која е во рамките на инсталацијата ќе се 
одржува така да нема остатоци од прашина предизвикани 
од возилата кои влегуваат или излегуваат од инстацијата. 
Таквата прашина или други исталожени материјали ќе 
бидат отстранети без одложување. 
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6.3 Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija) 

6.3.1 Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo 

Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni 

vo taa Tabela. 

Нема директно испуштање во реципиент. 
 
Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda 
Oznaka na 
to~ka na 
emisija. 

Izvor Koli~estvo 

   
   
   
Dodadete redovi i/ili koloni po potreba 
 

6.3.2 Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i 

to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da 

bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period. 

6.3.3 Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od 

prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od 

ovaa dozvola. 

6.3.4 Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite 

navedeni vo Tabela 6.3.2, na to~kite na emisija i najmalku 

na frekfencii navedeni vo taa Tabela. 

 
Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda  

Parametar To~ka na emisija To~ka na emisija  Frekvencija 
na 
monitoring 

 Do  

(datum) 

Od 

(datum) 

Do  

(datum) 

Od 

 (datum) 

 

Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost  

      

     

 

6.3.5 Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata 

za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija 

propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 

6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi 

ve}e gi ima vo vodata. 

6.3.6 Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na 

mestoto na ispustot (navedi) so (navedi) frekvencija. 
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6.4 Emisii vo kanalizacija 

6.4.1 Emisiite vo kanalizacija od to~kata(ite) na emisija 

navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat sam od 

izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela. 

Нема  испуштање во канализација. 
 
Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija 
Oznaka na to~kata na 
emisija 

Izvor Kanalizacija 

   
   
 

6.4.2 Granicite na emisiite vo kanalizacija za 

parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela 

6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremeski 

period. 

6.4.3 Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od 

prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od 

ovaa dozvola. 

 
Tabela 6.4.2 Granici na emisii vo kanalizacija 

Parametar To~ka na emisija  To~ka na emisija  Frekvencija na 
monitoring 

 Do  

(datum) 

Od 

(datum) 

Do  

(datum) 

Od 

 (datum) 

 

Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 

      
    

      
    
  

 

6.4.4 Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo 

tabela 6.4.3a i 6.4.3b, na to~kite na emisija i ne poretko od 

navedenoto vo taa Tabela. 

6.4.5 Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstancii koi mo`e 

da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili da imaat 

vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.  
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Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring za kanalizacija (se do i 
vklu~uvaj}i______________) 
Parametar To~ka na emisija  To~ka na 

emisija  
 {Navedi ja frekvencijata 

i na~inot} 
- 

 {Navedi ja frekvencijata 
i na~inot} 

- 

 {Navedi ja frekvencijata 
i na~inot} 

– 

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
   
   
  - 
  - 
 
 
Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od _______________) 
Parametar To~ka na emisija  To~ka na 

emisija  
  - 
  - 
   
   
   
   
   
   
   
  – 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
 

6.4.6 Ne smee da ima emisii vo kanalizacija od strana na 

instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja 

supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici 

vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi 

od onie koi ve}e gi ima vo vodata. 
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6.5 Emisii na toplina 

6.5.1 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии на 
топлина кои значително ќе влијаат врз животната средина. 
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6.6 Emisii na bu~ava i vibracii 

. 

6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со 
стандардите пропишани со националното законодавство (Одлука за 
утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен  мирот 
на граѓаните). 

6.6.2 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото 
на звучниот притисок (Leg ,T) мерено на локации кои се осетливи на бучава 
во инсталацијата, кои ги надминуваат граничните вредност/и дадени во 
Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава . 

 

Табела: 6.5.1     Гранични  вредности  на  емисии  на  Бучава  

                             d B ( A )   

 Преку ден Преку ноќ 

  

60  - 70 60  - 70 
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7 Prenos do pre~istitelna stanica za 
otpadni vodi 

   

7.1.1 Инсталацијата не пренесува отпадни води до 
пречистителна станица  
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8 Programa za podobruvawe 

8.1.1 Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo 

Tabela 9.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i 

}e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za 

datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 

dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki. 

 
Tabela 8.1.1 : Programa za podobruvawe 
Oznaka Merka Datum na 

zavr{uvawe 
8.1 Уредување на просторот за привремено 

складирање на екскретот, покривање и 
бетонирање на подлогата 

Отпочнато е со 
реализација ќе 
се заврши до 
крајот на 2018 

8.2 Оградување на дизел агрегатот со 
бетонирана и непропуслива ограда 

Реализирано 

8.3 Изработка на План за против-пожарна 
заштита 

Реализирано 

 
 
Ili: 
 

8.1.2 Operatorot }e gi sproveduva aktivnostite od programata za 

podobruvawe koj e sostaven del na baraweto onaka kako 

{to e pismeno dogovoreno so nadle`niot organ. 
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9 Dogovor za promeni vo pi{ana forma 

9.1.1 Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno 

napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e 

bara takov dogovor na sledniot na~in: 

a Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za 

detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) 

del(ovi) od ovaa dozvola: i 

b Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na 

predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za 

`ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava 

dozvolata. 

9.1.2 Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 10.1.1 i 

dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se 

implementira samo otkako operatorot mu dade na 

Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za 

datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj 

datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa 

promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na 

toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva. 
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Dodatok 1 

Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno 
uslovot 5.1.2 

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do 

Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.  

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da 

bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi 

sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija. 

Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od 

onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za 

komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina. 

Potvrdata treba da sodr`i 
 
Del A 

 Ime na operatorot. 

 Broj na dozvola. 

 Lokacija na instalacijata. 

 Datum na dostavuvawe na podatoci.   

 Vreme, datum i lokacija na emisijata. 

 Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva : 

 Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga 

se slu~ila emisijata. 

 Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata. 

 Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata. 

 
Del B 

 Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A 

 Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na 

istiot problem.  

 Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe 

na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako 

rezultat na emisijata.  

 Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci. 

 

 Ime      Po{ta.................................. 

 Potpis     Datum 

 Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot. 
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Dodatok 2 

Izve{tai za podatocite od monitoringot 

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od 

ovaa dozvola, se navedeni podolu. 

 
 
Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot 
Parametar To~ka na 

emisija 
Period za 
davawe 
izve{tai 

Po~etok na 
periodot 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 

 


