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I ИНФОРМАЦИИ НА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ 

Општи информации 

Име на компанијата1 Друштво за производство, трговија и услуги 
ЖИВИНАРСКА ФАРМА ШЕСТ БРАЌА ДООЕЛ 
Скопје 

Правен статус ДООЕЛ  

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Адреса на седиштето 
 
Ул. “Перо Наков” бб Скопје (седиште) 

Поштенска адреса (доколку е 
различна од погоре 
споменатата) 

Ул.1 бб с.Батинци, 
Општина Студеничани 

Матичен  број на компанијата2 6069630 

Шифра на  основната дејност 
според НКД 

47.29 Друга трговија на мало со храна во 
специјализирани продавници 
01.47 одгледување на живина 

СНАП код
3 1005 (управување со ѓубрето) 

НОСЕ код
4 110.05 (управување со живина) 

Број на вработени 22 

Овластен претставник 

Име 
 
Суат Суати 

Единствен матичен број 
 
 

Функција во компанијата 
 
Управител 

Телефон 075/ 455 944 

Факс / 

e-mail 6brakja@gmail.com 

Сопственост на земјиштето 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на земјиштето на кое активностите се одвиваат 
(доколку е различна на барателот именуван погоре). 

 

Ime na sopstvenikot  
Суат Суати 

Adresa  
Батинци, ул.7 337А, Студеничани 
 

Име: Фета Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 337А, Студеничани 

                                                 
1
 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 

2
 Копија на судската регистрација треба да се вклучи во Прилогот I-a 

3
 Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од Упатството 

4
 Nomenclature for sources of emission 
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Име: Дурак  Абдиовски 
Адреса: Батинци, ул.7 345А, Студеничани 

 
Име: Исни Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 339А, Студеничани 

 
Име: Али Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 341 А, Студеничани 

Сопственост на објектите 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на објектите и помошните постројки во кои 
активноста се одвива (доколку е различно од барателот спомната погоре). 

 

Име: Фета Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 337А, Студеничани 

 
Име: Дурак  Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 345А, Студеничани 

 
Име: Исни Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 339А, Студеничани 

 
Име: Али Абдиовски 

Адреса: Батинци, ул.7 341 А, Студеничани 

 

Вид на барањето5 

Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija х 

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  

 
 

                                                 
5
 Ова се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
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Информации за инсталацијата 

Ime na instalacijata6 Друштво за производство, трговија и услуги 
ЖИВИНАРСКА ФАРМА ШЕСТ БРАЌА ДООЕЛ 
Скопје 
 

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

Ул.1 бб с.Батинци, 
Општина Студеничани 
 
 
 

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

41 55 5.06 - N 
21 27 47.83  - E 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 
baraweto8 

 
6. Други дејности  
6.6. Инсталации за интензивно живинарство 
или за свињарство со повеќе од: 
(а) 40.000 места за живина; 
(б) 2.000 места за гоење свињи (над 30кг); 
или 
(в) 750 места за маторици. 
 
 
 
 

Proektiran kapacitet 155 000 (околу 108 000 несилки + 45 000 
пилиња) 

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

Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата  

 

Ime Суат Суати 
 

Edinstven mati~en broj  

Adresa 
 
 
 

Батинци, ул.7 337А, Студеничани 
 
 
 

                                                 
6
 Се однесува на името на инсталаацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во судот. Да 

се вклучи копија на регистрацијата во Прилог I-a. 
7
 Мапи на локацијата со географска положба и јассно назначени граници на инсталацијата треба да се 

поднесат во Прилог II-б. 
8
 Внеси го(ги) кодот и активностите(e) наброени во Анекс 1 од ИСКЗ Уредбата (Сл.Весник 89/05 од 21 

октомври 2005). Доколку Инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на ИСКЗ, кодот за секоја 

технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се оделени меѓу себе. 
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Funkcija vo kompanijata Управител 

Telefon 075/ 455 944 

Faks  

e-mail 6brakja@gmail.com 

 

Информации поврзани со измени на добиена А интегрирана еколошка 
дозвола 
 

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)  

Не применливо 

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

Не применливо 

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

Не применливо 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 
lociran 

Не применливо 

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

Не применливо 

 
Опис на предложените измени. 
 
 

 

ОДГОВОР:   
 

Активностите на фармата се отпочнати во 2009 година, кога е изградена првата 
хала и е набавена опрема за истата. Низ годините Фармата го проширува својот 
капацитет и во моментот содржи три објекта за одгледување на несики, еден за 
одгледување на пилиња, сотирница, магацин, силоси, управна зграда, а во тек е 
изградба на нова хала за огледување на несилки, како и четири нови силоси. Во 
моментот вработува вкупно 22 луѓе, согласно моменталните потреби и обемот на 
работа. 
 
 Прилог I-а содржи копија од Документот за регистрирана дејност на фирмата 
“Шест Браќа” ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани, како и Тековна состојба на фирмата 
издадени од Центарлниот Регистар на Република Македонија. 
 Прилогот I-б содржи Урбанистичката документација на фармата, поточно 
архитектонски и урбанистички услови и имотни листови.  
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II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ 

И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ 
 

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.  
   
Prilog 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:   
 

Инсталацијата “Шест Браќа” е живинарска фарма, лоцирана во 
северозападниот дел на Скопската котлина, во која се врши одгледување на живина 
(еднодневни пилиња, кокошки - несилки) и производство на јајца. Детали за 
производствениот процес се дадени во Прилог II-а од ова барање.   

Како дополнителна документација се приложени мапата на Република Северна 
Македонија, со локациски приказ на фармата, топографски приказ на локацијата 
(М=1:25000), сателитска снимка на локацијата и извод од катастар, решение за 
одобрен Елаборат за заштита на животната средина-Прилогот II-б и Прилогот II-в, кој 
го прикажува ситуационото решение на фармата (М=1:500) и преглед на површините 
на објектите од Фармата.  
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III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 
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: 
 
 Детали за управувањето и контролата во живинарската фарма “Шест Браќа” се 
дадени во Прилог III. 

Фармата сеуште нема сертификат за стандардот за квалитет ISO 9001/2008; 
стандардот за зачувување на животната средина ISO 14001:2007, ниту стандард за 
управување со здравје и безбедност при работа ISO 18001:2007. 

Во наредниот период се планирани обуки на персоналот за заштита на 
животната средина (ИСКЗ и ISO 14001) и обезбедување на квалитет (ISO 9001). 
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IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ 

СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 

ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Да се даде листа на суровини и помошни материјали, супстанции, 
препарати, горива, и енергија која  се произведува или употребува 
преку активноста   
           
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: 
 

Листа на суровини, меѓупроизводи и произведени продукти вклучувајки ги сите 
други материјали се дадени во Прилог IV-а, а како дополнение се дадени и 
Табелите IV.1.1 и IV.1.2, во Прилогот IV-б.   

Ситуација на која се претставени локациите на сите суровини и помошни 
материјали е прикажана во Прилогот V.1-в. 
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V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ 
 

Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи   
 
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 
 
   

ОДГОВОР:  
 

Еднодневните пилиња Lohmann one day old chiks се увезуваат од Грција – 
Eurofarma. По пристигањето на фармата се сместуваат во халата наменета за нив, 
а потоа според применетата технологија за одгледување на живина во Фармата, 
започнува циклусот за нивно одгледување. 

По целосното вселување на живината, се активираат системите за хранење 
и поење, а пред тоа и системот за вентилација. 

Суровините и материјалите за подготвување на храна за живината, во 
рамките на Инсталацијата, се примаат и складираат во силоси за суровина, 
лоцирани централно во фармата и во непосредна близина на објектите за 
одгледување на живината, како и магацинот кој се наоѓа до сортирницата. 
Суровините се набавуваат периодично, во зависност од потребите, најчесто еднаш 
месечно, и тие се складираат во суви простории во сортирницата. Истите се чуваат 
во оригиналните пакувања, храната во кеси, хартиени вреќи и пластична амбалажа, 
до нејзиното користење.  

Подготовката на храната за живината се врши во самата фарма, во посебна 
просторија, каде се наоѓа млин во кој се врши мелење на суровината потребна за 
подготовка на концентрат. Суровините се дозираат по однапред подготвена 
рецептура, односно се подготвува смеса од следните компоненти: пченица, пченка, 
премикс, ќуспе, сточна креда и зејтин. 

Дотурот на суровините кои се користат во храната е автоматизиран освен 
некоја од компонентите која се додава рачно и целиот тој процес се следи 
компјутерски по фази на подготовка на храната.  

Храната за несилките предходно измешана во потребниот состав се чува во 
силосоите лоцирани непосредно до секоја хала. Од силосот храната преку 
автоматизирано се води до хранилките за секоја батерија. Откако хранилките ќе се 
наполнат ја хранат целатата батерија одеднаш. 
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На фармата, редовно се прима соодветна количина на суровини и 
материјали за подготовка на храна за живина, според планот за набавки, што 
произлегува од потребите за исхрана на секоја од категорите на живината. 

Со ваквата манипулација на суровините, материјалите и храната, не постои 
можност негативно да се делува на животната средина и природата, со исклучок на 
бучава која е во рамките на дозволените граници. 

Фармата со вода за напојување на живина се снабдува од градската 
водоводна мрежа, но поради големата потреба од вода сопственикот има изведени 
бунари за експлоатација на подземни води, од каде се врши дотур до поилките. 
Целокупната водоснабдителна мрежа, како за санитарна, така и за вода потребна 
за опремата за ладење и вентилациjа е така изведена да можат да се користат 
двата извори.  

Квалитетот на водата, редовно се контролира преку надлежна акредитирана 
институција. 

Вода за технички потреби и санитација се користи исто така од сопствениот 
водоснабдителен систем, а отпадните води од тие постапки се носат во 
водонепропусна бетонска јама, која по потреба се чисти од страна на надворешна 
служба, со што не се загадува животната средина. 

Вода за консумација на персоналот, се употребува пакувана вода од познат 
производител, што не претставува опасност по здравјето на вработените, со 
пластичниот отпад се постапува согласно прописите. 

Средствата за здравствена заштита на живината (витамини и минерали, 
вакцини и сл.), на Фармата доаѓаат во оригинална опаковка, се складираат 
привремено на соответно заштитено место (контролна просторија во халата за 
пилиња), нивното користење и употреба се врши на начин и време според 
упатствата на надлежните ветеринарни служби, а отпадните материјали се 
собираат и привремено се одлагаат, така што не постои опасност од загадување на 
животната средина. 

Средствата за заштита (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), се 
складираат на посебно место (во сортирницата на вториот кат), и користењето на 
овие средства е под контрола, на стручно лице, а минималните отпадни материјали 
се собираат и привремено се одлагаат, така што не постои опасност по животната 
средина. 

Сите системи за транспорт на добиточната храна, како и силосите за прием 
на добиточна храна, редовно се чистат и дезинфицираат, со соодветни средства за 
заштита, а дезинфекција се врши и околу приемните силоси кај објектите за 
одгледување на живината. 

Системите за транспорт на добиточна храна, дотур на вода, како и 
транспортот на јајца, инсталирани внатре во објектите за одгледување на живината, 
се чистат и дезинфицираат во фазата на празнење на објектите, пред вселување на 
ново јато (според усвоената технологија на одгледување на живината, вселувањето 
и празнењето на објектите се врши според принципот “сите внатре-сите надвор”). 

Материјалите за амбалажирање и пакување на јајцата (картонски кутии, 
картронски и пластични влошки), се набавуваат од познат добавувач. Истите се 
чуваат  во посебен дел кој е добро вентилиран, одвоен од хемикалиите и се 
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одржува добра хигиена. Материјалите за амбалажирање и пакување се 
употребуваат во сортирницата на вообичаен начин при што се појавува минимална 
количина на отпад, кој се собира и привремено се одлага на начин што не се 
загадува животната средина. 

Ракувањето со електричната енергија е на начин вообичаен само за 
користење на истата. 

Гасот кој што се употребува за загревање на халата за пилиња на 
Инсталацијата се складира во резервоар сместен во објект кој се наоѓа залепен за 
јужната ограда на Фармата. Резевоарот е со капацитет од 5 тона и истиот се 
надополнува со помош на возила. Загревањето на халата за пилиња се врши преку 
стандардни софистицирани уреди за загревање, при што загадувањето на 
амбиенталниот воздух се контролира со мониторинг и мерења. 

Конзумните јајца, како производ од Фармата, преку предната страна од 
кафезите, и систем на транспортери, се пренесуваат во централен транспортер а 
потоа во сортирница, каде што се врши нивно сортирање и пакување, на кој начин 
се спремни за дистрибуција до клиентите. При складирањето треба да се запази 
принципот ( FIFO – First In First Out), oдносно прво влегува прво излегува. На тој 
начин ќе се оневозможи заостанување на јајца чии рокови на употреба се пред крај. 

При оваа постапка, можна е појава на кршење на јајца, по околу 1,0 кг/ден. 
кој што се одвезува заедно со комуналниот отпад. Дел од отпад се создава од 
картоните за опаковка и подлошките, кој заедно со комуналниот и комерцијалниот 
отпад, привремено се одлага во специјално наменет контејнер, поставен од Дрисла. 

Детали за суровините, помошните материјали, производите и отпадот се 
дадени во Табелите IV.1.1 и IV.1.2 (Прилогот IV-б). Локациите на складирањето на 
суровините,меѓупродуктите и производите прикажани се на ситуационата мапа која 
може да се најде во Прилогот IV-в. 

 

Опис на  управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата 
 
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. 
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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 
 
 
   

ОДГОВОР:  
 

Целокупниот отпад кој што се создава во живинарската фарма Шест Браќа 
сумарно е претставен во Прилогот V-а односно во Табела V.2.1. и V.2.2. 

Општата поделба на отпадот е отпад од комунален карактер кој што најчесто 
доаѓа од административниот дел на инсталацијата како и од процесот на пакување 
на јајцата, отпад од живинат, отпад од животинско ткиво (изумрена живина), лушпи 
од јајца и отпадна санитарна и отпадна вода од перење на халите.  

Досегашната пракса од управувањето со цврст комунален отпад покажува 
дека основните извори на ваквиот тип на отпад потекнуваат од секојдневните 
активности при работата на живинарската фарма. Најголемиот процент отпаѓа на 
отпадот од амбалажата, а соодветно процент чинат и количините од секојдневните 
активности на луѓето кои се ангажирани во управната зграда и сортирницата 
(хартија, пластика), како и од одржувањето на инсталацијата.  

Целокупниот комунален отпад привремено се одлага на локацијата во канти 
за комунален отпад во кругот на фармата. За понатамошно постапување со 
комуналниот отпад, склучен е Договор со депонијата Дрисла – Скопје ДОО, кое ја 
зема обврската за редовно подигнување и транспортирање на отпадот. 

 
Угинатите животни во овој момент, се изнесува со количка надвор од објектот, а 

потоа истата се пакува во херметички затворени кеси, кои се носат во замрзнувач се 
до нивно превземање од страна на депонијата Дрисла – Скопје ДОО. 

Животинскиот отпад кој се продуцира во халите за одгледување на 
живината, се собира на специјални ленти за изѓубрување под секој кафез и се носи 
во каналот за отпад, на крајот на халата. Од тука со со помош на жирафата 
директно се товари на специјални возила и се депонира на депонијата Дрисла 
Отпадот од живина се генерира постојано, а од халите се чисти двапати неделно, 
односно согласно динамиката на технолошкиот процес. 

Делумно сушење на овој отпад се врши во халата во каналот. Овој отпад се 
продава како ѓубриво главно на индивидуални земјоделци. 
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Отпадната санитарна вода се создава од санитацијата на вработените. 
Истата се насочува во водонепропусна јама, која по потреба се празни/испумпува со 
помош на цистерна од овластен оператор.  

Отпадната вода, која се создава за време на чистење и перење на објектите 
за одгледување на живина од каналите се одведува со помош на пумпи директно во 
цистерна на ЈП”Комунална Хигиена” или некоја друга овластена компанија. 

Отпадната пак санитарна вода од Инсталацијата, се одведува во 
водонепропусна септичка јама во кругот на фармата. Септичката јама се празни по 
потреба од страна на ЈП”Комунална Хигиена” или некоја друга овластена компанија.  

Динамиката на чистење на објектите за одгледување на живина е по секој 
завршен циклус, односно еднаш на две години и тоа две по две хали. Количината на 
отпадна вода изнесува 4000 L по хала. 

Процесот на миење и чистење се изведува со топла вода и водни пумпи со 
мллазници и без употреба на детергенти или други хемиски средства, па 
количината на отпадна вода која се продуцира при овој процес е мала.  

 

 

Одложување на отпадот  во границите на инсталацијата (сопствена 
депонија) 
 
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: 

Во рамките на Инсталацијата не постои локација за привремено одложување 
на цврст отпад од живина, ниту отпад од угината живина.  
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VI ЕМИСИИ 
 

Емисии во атмосферата 
 

VI.1.1 Детали за емисија од точкасти извори во атмосферата 

 
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 
opravdani.  
 

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 
koncentracii 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 
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ОДГОВОР:  

 

Во Прилогот VI се претставени резултатите од извршените мерења на 
емисиите во квалитет на амбиенталнит воздух. Мерењатата се изведени  на 
суспендирани цврсти честички во воздухот и водород сулфид (H2S). Од заклучокот 
даден во лабораторискиот извештај на Технолаб ДОО Скопје може да се констатира 
дека емисиите на мерените параметри, се во максимално дозволените граници. 

Објектот за живина во кои се сместени пилињата се загрева со помош на 
термоген кој како енергенс користи гас. Системот за греење автоматизиран, и се 
контролира и управува со помош на термостати поставени во халата.  

Греењето во халата за пилиња е изведено по принцип на греење со 
термоген. Во самата на близина на халата е лоцирана гасна станица за складирање 
и подготовка на греен медиум. Во станицата се сместени резервоар за гас со 
капацитет од 5 тона со комплетна опрема за соодветно функционирање на 
системот.   

Мерења за емисии од загревање на халата за пилиња не се правени, од 
причина што на оваа хала не постои оџак.  

Проценките беа дека оваа емисија не е константна (еден месец, на секој 
турнус) и не претставуваат постојан извор на емисии во атмосферата.  

 
 

Емисии во површинските води     
 
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 
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na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i 
opravdan.  
 

 

ОДГОВОР:  

 

Фармата не генерира истечни отпадни води, освен фекалните кои се собираат 
во воднепропусна септичката јама, и отпадните води создадени од миењето на 
халите, кои се продуцираат еднаш во две години. Овие отпадни води кои се 
продуцираат од миењето на халите (мали според количината) се собираат во канал 
на секоја хала одделно, од каде со помош на пумпи на ЈП “Комунална Хигиена” или 
друг овластен Оператор се одведуваат надвор од кругот на фармата. Важно е да се 
напомене дека овие отпадни води не содржат остатоци од детергенти ниту од други 
хемикалии, бидејќи миењето се врши со помош на топла вода и употреба на водни 
пумпи и млазници. 

 

 Емисии во канализација     
 
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:  
 
Не е применливо. 
 

Емисии во почвата     
 
Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2. 
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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:   

 

Во моментот, како резултат на работата на фармата не се емитираат 
загадувачки материи во почва и во подземните води. Во кругот на Инсталацијата не 
постои времена депонија за одложување за животински отпад, а со тоа ниту емисии 
во форма на исцедок од отпадот.  

Фармата изврши мерење и хемиска анализа на почвата и тоа на вкупен азот, 
фосфор, и калиум, како и анализа на масти и масла, присутни на површина на 
Инсталацијата.  

Од резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека 
нема надминување на граничните вредности. 
Резултатите од анализата се претставени во Прилогот VI. 
 

Емисии на бучава 
 

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 
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za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat 
emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.  
 
 

 

ОДГОВОР:   

Во текот на производниот процес на Инсталацијата, како извор на бучава се 
јавува опремата која се користи за вршење на дејноста и системот за вентилација. 
Емисии на бучава се јавуваат од работата на системот за вентилација со кој се 
врши одведување на отпадни гасови и респирабилна прашина од објектите во кој е 
сместена живината, а кои се резултат на физиолшката активност на живината. Исто 
така емисии на бучава се очекуваат и од работата на опремата која е вклучена во 
процесот на подготовка на храна за живината, транспортните системи за дотур на 
храна од млинот до силосот на секој објект, како и од силосите до хранилките во 
објектите.  

Ако се има во предвид оддалеченоста на најблиските населени места, 
(подрачје од III степен согласно Правилникот за локациите на мерните станици и 
мерните места Сл.весник на РМ со бр.120/08) и фактот дека работењето на 
наведените извори не е континуирано, генерирањето на штетна бучава ќе биде 
повремено и нема да предизвика значајно влијание врз животната средина и 
локалното население. 

Фармата изврши мерење на нивото на бучава и од добиените резултати од 
мерењата може да се констатира дека нема надминување на граничната вредност на 
подрачјето во кое се наоѓа Инсталацијата. 
Резултатите од анализата се претставени во Прилогот VI. 
 

Вибрации   
 

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:   

 

Не е применливо. 

 
 

Извори на нејонизирачко зрачење 
 

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

 

ОДГОВОР:   

 

Не е применливо. 
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VII  СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 

АКТИВНОСТА 

Опишете ги условите на теренот на инсталацијата 
 
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:  
 

 Во Прилогот VII  дадени се податоци за условите на теренот на локацијата 
каде што е поставена Живинарската фарма Шест Браќа. 

 

Оценка на емисиите во атмосферата 
 

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 koncentracii 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:  
 

На барање на фармата, лабораторијата Технолаб ДОО Скопје, изврши 
мерења на концентрациите на цврсти честички PM10 и H2S во амбиенталниот 
воздух.  
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Резултатите од мерењата се прикажани во Прилогот VI. Врз основа на податоците 
добиени од извршените анализи и мерења се констатира дека среднодневните 
вредности за концентрацијата на цврсти честички не ги надминуваат граничните 
вредности согласно Уредбата за гранични вредности за нивоата на загадувачки 
супстанции во амбиенталниот воздух (Сл.весник бр.50/05, 183/17 ). 

Мерења за емисии од загревање на халата за пилиња не се правени, од 
причина што на оваа хала не постои оџак.  

Објектот за живина во кои се сместени пилињата се загрева со помош на 
термоген кој како енергенс користи гас. Системот за греење автоматизиран, и се 
контролира и управува со помош на термостати поставени во халата.  

Греењето во халата за пилиња е изведено по принцип на греење со 
термоген. Во самата на близина на халата е лоцирана гасна станица за складирање 
и подготовка на греен медиум. Во станицата се сместени резервоар за гас со 
капацитет од 5 тона со комплетна опрема за соодветно функционирање на 
системот.   

Проценките беа дека оваа емисија не е константна (еден месец, на секој 
турнус) и не претставуваат постојан извор на емисии во атмосферата.  
 

 

Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент 
 

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:  
 

Живинарската фарма со применетите техники во производството генерира 
незначителна количина на отпадни води. 

Отпадните води кои се генерираат како резултат на миењето односно 
одржување на халите и опремата, се собираат во канал на секоја хала одделно, од 
каде со помош на пумпи се носа во цистерна и се вадат надвор од локацијата. Овие 
отпадни води се јавуваат само кога се врши миењето на халите, односно еднаш во 
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две години. Миењето се изведува без употреба на детергенти и хемиски препарати, 
што значи дека се користи само топла вода. Се употребуваат високопритисни водни 
пумпи со млазници, кои значително допринесуваат во заштедата на вода, а со тоа и 
помало производство на отпадни води.  

Отпадната санитарна вода од Инсталацијата се одведува во постоечка 
септичката јама која се наоѓа во кругот на фармата.  

На локацијата на Инсталацијата, не постои плато на кое се одлага отпадот 
од измет на кокошките, така што не постои можност да дојде до истекување на води 
кои би се слевале од платото. 

Од тие причини сметаме дека не постои опасност од контаминација на 
ближниот површински реципиент – Маркова Река. 

 

Оценка на влијанието на испуштањата во канализација 
 

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:  

Од Инсталацијата нема емисии во канализација. Отпадните води кои се 
генерираат како резултат на миењето односно одржување на халите и опремата, се 
собираат во канал на секоја хала одделно, од каде со помош на пумпи се носа во 
цистерна и се вадат надвор од локацијата. Овие отпадни води се јавуваат само кога 
се врши миењето на халите, односно еднаш во две години. 

Одведувањето на санитарната вода, од сите делови на Инсталацијата се врши 
во водонепропусна септичка јама. 

 
 

Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води 
 
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 
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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).  
 

Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад 
 
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:  
 

Поради природата на работните активности во Инсталацијата, нема 
потенцијална опасност за загадување на подземните води и почвата. 

Во Инсталацијата за интезивно живинарство, се создава живински измет 
(ѓубриво), како производ на физиолошките активности на живината, за време на 
нивниот престој во објектите за одгледување. 

Живинското ѓубриво кое се создава во објектите за одгледување на живина, 
се собира на специјални ленти за изѓубрување кој се наоѓаат под секој кафез, со кои 
екстремитетите се исфрлаат од објектите. Олеснителна околност е што отпадот од 
изѓубрувањето кој се генерира постојано, од халите се чисти двапати неделно од 
каде со помош на жирафата директно се товари на камион и се одведува надвор од  
Инсталацијата, односно на депонија Дрисла, така да емисии во почва, а со тоа и во 
подземни води, не се очекуваат. 

Бидејќи кај фармите за интензивно одгледување на кокошки не е вообичаено 
да имаат отпадни води кои се емитираат во површинските води, единствен случај 
на такви испуштања се сметааат обилни дождови. 

И покрај тоа што во кругот на фармата нема времена депонија за 
одложување на живински отпад, за да се утврди постојната состојба на почвата 
направена е хемиска анализа на примерок од почвата, земен од локација која се 
наоѓа во дворот на фармата. 

Од извршените анализи може да се констатира дека нема надминувања на 
граничните вредности. 

 

Загадување  на почвата/подземната вода 
 

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 
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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:  

Фармата е во функција од 1993 година и од тогаш не поседува никакви 
документи кои би потврдиле дека до сега се вршени мерења на емисиите во почва 
во рамките на фармата. Исто така не постои континуиран мониторинг на 
територијата на општина Студеничани кој би го следел степенот на загадување на 
почвата. Поради тоа не може да се проценат евентуалните досегашни емисии во 
почва и подземните води на теренот. 

Процесот на потготовка на ИСКЗ барањето опфати мерење и хемиска 
анализа на почва и тоа вкупен азот, фосфор, каилиум како и анализа на масти и 
масла, приустни во дворот на живинарската фарма. 

Податоците од лабораториските анализи извршени на примерок од почвата 
земен од дворот на фармата за потребите на Барањето за усогласување со 
оперативен план се дадени во Прилог VI. 

 
 

Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето 
на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање   
 

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

Дадете детали и оценка на влијанието врз животната средина  на 
постоечкото или предложеното искористување на отпадот во 
рамките на локацијата и/или неговото одлагање, вклучувајќи ги и 
медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.   
 
Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7. 
 
 

 

ОДГОВОР: 

Во Инсталацијата за интезивно живинарство, се создава живински измет 
(ѓубриво), како производ на физиолошките активности на живината, за време на 
нивниот престој во објектите за одгледување. 

Изѓубрувањето се врши во определени временски интервали со помош на 
автоматизирана лента под кафезите за механичко изѓубрување. Отпадот кој се 
создава во објектите за одгледување на несилки и пилиња, по слободен пат паѓа на 
транспортна лента и се собира на крајот од халите, како што е опишано Прилог II-a, 
и се товари преку елеваторите (жирафи) согласно динамиката на технолошкиот 
процес, во специјални возила и се депонира на депонијата Дрисла.  
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Во кругот на инсталацијата не постои времена депонија за одложување на 
живински отпад. 

 

Влијание на бучавата 
 
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:  

Од самата локација не постојат емисии од бучава, при нормална работа на 
Инсталацијата, над дозволените граници, што значи дека бучавата нема посебно 
влијание врз животната средина. 

Дополнително може да се напомене дека Инсталацијата се наоѓа надвор од 
населено место, соседните парцели претставуваат главно земјоделски површини, и 
дека фармата се наоѓа во непсоредна близина на регионалниот пат Р1106 кој води 
до браната Козјак (Нова Брезница – Кула – Коломот). 

Процесот на потготовка на ИСКЗ барањето опфати мерење на нивото на 
бучава и од добиените резултати од мерењата може да се констатира дека нема 
надминување на граничната вредност на подрачјето во кое се наоѓа Инсталацијата. 
Резултатите од анализата се претставени во Прилогот VI. 
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VIII  ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, 

НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ 

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

 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот 
  
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. 
 

 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот 
 

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:  

 

Во Прилогот VIII кој ги содржи поглавјата VIII.1 и VIII.2 се дадени деталите за 
применетите и предвидените мерки за спречување и контрола на загадувањето. 
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IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ  
 
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:  

 Во Прилогот IX-а претставени се на ситуација местата за земање на 
примероци и вршење на мониторинг, додека во Прилогот IX.1.1. се прикажани 
табелите за Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци.  
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X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 
 
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  

Фармата е изградена во почетокот на деведесетите години на минатиот век, 
меѓутоа истата е во добра работна кондиција во поглед на очуваноста на опремата 
и објектите во целина, но истотака постојано се надоградува и модернизира 
согласно новите достапни технологии. 

Поставеноста на фармата во однос на населените места е добра. 

Во Прилогот Х се дадени проценките за мерките и активностите кои треба да 
се применат во иднина со цел подобрување на квалитетот на животната средина, а 
да не се наруши работата на живинарската фарма. 
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XI  ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
 
 
Operatorite koi podnesuvaat barawe za integrirana ekolo{ka 
dozvola prilo`uvaat predlog-programa za podobruvawe na rabotata 
na instalacijata i za{titata na `ivotnata sredina. 
 

 

ОДГОВОР:  

Оперативниот план произлегува од мерките наведени во одговорите на 
претходните поглавја. Деталите за него се дадени во Прилогот XI, каде е 
сместен и формуларот од (Сл. Вeсник бр. 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 и 44/15). 

 

 



 

 31 

XII  ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ  

Спречување на несреќи и итно реагирање 
 
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.  
 
 

 

ОДГОВОР: 
 

Во Прилогот XII детално се објаснети сите мерки кои ќе се превземат 
при настанување на ваков вид несреќи. 

 
 

Други важни документи поврзани со заштитата на животната 
средина 
 

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: 

Во моментов фармата не поседува други придружни документи.  
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XIII   РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, 
ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО 
ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ   

 
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:   

 Во живинарската фарма Шест Браќа не е направена проценка на 
периодот за запирање на активностите, ниту пак се планира престанок во 
догледна иднина. Меѓутоа, согласно Законот за животна средина и 
Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, фармата 
е должна да изготви план за престанок со работа, ремедијација и грижа по 
престанокот на активностите на локацијата. Предлогот за основните мерки и 
план за имплементирање на овие цели се дадени во Прилог XIII. 
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XIV  НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 
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. 
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Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii. 
 
 
 

 

ОДГОВОР:   
 

Во Прилогот XIV е дадено нетехничкото резиме.
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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 : Друштво за производство, трговија и услуги ЖИВИНАРСКА 
ФАРМА “ШЕСТ БРАЌА” ДООЕЛ Скопје 
 
Datum  : 13.08.2019                            
(vo imeto na organizacijata) 

 
Ime na potpisnikot  : SUAT SUATI      
 
Pozicija vo organizacijata : UPRAVITEL 
                     
 
 
 

Pe~at na kompanijata: 
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ANEKS 1 TABELI
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ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или 

создадени на локацијата   
   

Реф. 
Бр или 
шифра 

Материјла/ 
Супстанција

9
 

CAS
10

 
Број 

Категорија на опасност
11)

 
 

Количина 
(тони) 

Годишна 
употреба 

(тони) 

Природа на употребата R
12

 - 
Фраза 

S
12

 - 
Фраза 

 Енергенси        

1. 

Гас  

  

10 

Се користи како 
гориво за 
затоплување во 
халата за пилиња 

  

2. 

Нафта 68603-01-0 

  

3090.194 

Се користи како 
погонско гориво на 
механизацијата и 
возилата во склоп на 
возниот парк на 
живинарската фарма 
како и снабдување 
со гориво на 
агрегатот. 
Вклучително и 
количината за нафта 
на возилата што 
дистрибуираат. 

R: 
10,16, 
22,52, 
58 
 

S:15, 
16, 
21,56 

 Храна        

1. Сточно брашно    37.531    

2. Пченка 68525-86-0 
  589.873 Храна за пилињата и 

несилките 
  

3. Масло  
  87.957 Храна за пилињата и 

несилките 
  

4. Пченица  
  2770.903 Храна за пилињата и 

несилките 
  

                                                 
9
 Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни материи, дадете детали за секоја супстанција 

10
 Chemical Abstracts Service 

11
 Закон за превоз на опасни материи (Сл.Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93) 

12
 Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството 
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5. Соја  
  820.346 Храна за пилињата и 

несилките 
  

6. Ќуспе 
   322.353 Храна за пилињата и 

несилките 
  

7. Премикс 
   72.855 Храна за пилињата и 

несилките 
  

8. Камен 
   479.438 Храна за пилињата и 

несилките 
  

 Производи    количина    

1. Јајца    26 982 031    

 Средства за 
хигиена 

   
L/god. 

   

1. Доместос    144    

2. Полирапид    120    

3. Оксимон    10    

 Вакцини    Кол./пар    

1. 
Нобилис Ср 
1000дози 

   
250 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 

2. Нобилис 
ИБ+НД+ЕДС 
1000дози 

   
110 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 

3. 
Нобилис НД клон 
30 2500дози 

   
120 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 

4. 
Нобилис ИБ 4-91 
2500дози 

   
80 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 

5. 
Бронхикал 
СПФ*2500дози 

   
160 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 

6. 
Бронхикал 
СПФ*1000дози 

   
45 

Се користат за 
вакцинација на 
пилињата 

R: 
20,22 

S:1,2,3,
37,46 
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ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се 
употребуваат или создадени на локацијата 
 

Реф. 
бр. или 
шифра 

 
Материјал/ 

Супстанција
(1)

 

Мирис 

Приоритетни супстанции Миризливост 
Да/Нe 

 
Опис 

Праг на 
осетливост 

g/m
3
 

 Нафта Да Течност Нема     

 Гас Не Гас Нема     

 Дезифициенси Да Течност Нема     

 Пченка Не  Нема     

 Соино ќуспе Не  Нема     

 Сончогледово ќуспе Не  Нема     

 Сточна креда Не  Нема     

 Зејтин Не  Нема     

 Камен Не  Нема     

 Премикс Не  Нема     



 

 

ТАБЕЛА V.2.1:   ОТПАД - Користење/одложување на опасен отпад 

 
 

Отпаден материјал 

Број од 
Европски

от 
каталог 

на отпад 

Главен извор
13

’
14

 Количина 

Преработка 
/одложување во 

рамките на самата 
локација 

Преработка,  
реупотреба или 
рециклирање со 

превземач 

Одложување надвор од 
локацијата 

(Метод и локација) 
(Метод, локација и 

превземач) 
(Метод, локација и 

превземач) 

Отпад од 
животинско ткиво 

02 01 02 

Мртва живина од 
објектите за 
одгледување на 
пилиња и кокошки 

5-10% смртност  
Околу 10700 
угината 
живина/годишно 

Угинатата живина се 
пакува во херметички 
затворени кеси, кои се 
носат во замрзнувач се 
до нивно превземање  

 
Превземање од страна 
на депонијата Дрисла – 
Скопје ДОО. 

Ветеринарен отпад  
Заштита, 
вакцинирање, 
ДДД заштита 

минимална /  
Превземање од страна 
на депонијата Дрисла – 
Скопје ДОО. 

 

                                                 
13

 За секој отпад треба д се посочи основната активност 
14

 Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагње на отпад 



 

 

ТАБЕЛА  V.2.2   ОТПАД  - Друг вид на користење/одложување на отпад 

 
 

Отпаден материјал 

Број од 
Европскиот 
каталог на 

отпад 

Главен извор
15

’
16

 

Количина Преработка /одложување 
во рамките на самата 

локација 

Преработка,  
реупотреба или 
рециклирање со 

превземач 

Одложување надвор 
од локацијата 

Тони/годишно m
3
 / 

годишно 
(Метод и локација) (Метод, локација и 

превземач) 
(Метод, локација и 
превземач) 

Животински измет 02 01 06 
Живината (кокошки -
неислки) 

1500Т/год. 
980 m

3
/ 

годишно  
/ 

Превземање и 
депонирање на 
депонијата Дрисла – 
Скопје ДОО 

Превземање од 
страна на депонијата 
Дрисла – Скопје 
ДОО. 

Пакување од хартија 
и картон 

15 01 01 
Влошки за пакување 
на јајцата, сортирница 

0,5 Т/год.  
Одложување во вреќи во 
кругот на фармата 

Превземање од страна 
на откупувачи на ваков 
отпад 

Превземање од 
страна на депонијата 
Дрисла – Скопје 
ДОО. 

Пакување од 
пластика 

15 01 02 
Влошки за пакување 
на јајцата, сортирница 

0,05 Т/год.    

Превземање од 
страна на депонијата 
Дрисла – Скопје 
ДОО. 

Измешан комунален 
отпад 

20 03 01 
Настанат од 
административниот 
дел на зградата 

8 Т/год.  

Привремено се одложува 
во канти за комунален 
отпад во кругот на 
фармата 

 

Превземање од 
страна на депонијата 
Дрисла – Скопје 
ДОО. 

Санитарна отпадна 
вода 

/ 
Од санитарни 
потреби на 
вработените 

  
Се испушта во 
водонепропусна 
бетонска јама 

/ 
JK”Комунална 
Хигиена” или друг 
овластен оператор 

Отпадна вода од 
перење на објектите 
за одгледување на 
живина  

02 01 99 
Перење на објектите 
за одгледување на 
живина 

  

Се испумпува од 
каналите на секоја хала 
во цистерна на JП 
”Комунална Хигиена” или 

/ 
JП ”Комунална 
Хигиена” или друг 
овластен оператор 
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 За секој отпад треба д се посочи основната активност 
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 Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагње на отпад 



 

 

друг овластен оператор 

Лушпи од јајца 02 01 99  /  
Се изнесуваат заедно со 
комуналниот смет 

 

Превземање од 
страна на депонијата 
Дрисла – Скопје 
ДОО. 

 

 



 

 

TАБЕЛА VI.1.1     Емисии од парни котли во атмосферата  

   (1 страна за секоја точка на емисија) 
 

To~ka na emisija: 

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/Nm
3 

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

Maksimalen volumen na emisija m
3
/h 

Temperatura 
o
C(maks)     o

C(min) o
C(sredno) 

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

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

 

Periodi na emisija                min/~as              ~as/den              den /god 



 

 

(sredno) 



 

 

ТАБЕЛА VI.1.2  Главни емисии во атмосферата                                     
(1 страна за секоја емисиона точка) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br:  

Izvor na emisija:  

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:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

Nm
3
/d Maks./den m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

Nm
3
/h Min. brzina na 

protok  

m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 
o
C(max)     o

C(min) o
C(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

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

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

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

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as              ~as/den              den /god 

  



 

 

ТАБЕЛА VI.1.3:  Главни емисии во атмосферата -Хемиски карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона 
точка) 

 
Referenten broj na to~ka na  emisija:       

 

 

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

Kako oslobodeno(1) 

 mg/Nm
3 kg/h  mg/Nm

3 kg/h. kg/year 

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

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
1. Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0o

C, 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: Емисии во атмосферата  - Помали  емисии во атмосферата 
 
 
 

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

Referentni broevi  materijal mg/Nm
3(2)

 kg/h. kg/god.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  

   



 

 

TABELA VI.1.5: Емисии во атмосферата - 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/Nm
3
 kg/h 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 

Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 



 

 

 
 

ТАБЕЛА VI.2.1:  Емисии во површински (1 страна за секоја емисија) 
 
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 m
3
 Maksimalno/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m
3
   

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

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

 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

               min/~as              ~as/den              den /god 

 
 

 





 

              

ТАБЕЛА VI.2.2: Емисии во површинските води - Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка) 
 
 
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  

          

          

   
 

   

      

          

          

          

          

          

 





 

 

ТАБЕЛА VI.3.1:  Испуштања во канализација  

(една страна за секоја емисија) 
 
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 m
3
 Maks./den m

3
 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m
3
   

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

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

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

               min/~as              ~as/den              den /god 

 
 



 

 

ТАБЕЛА VI.3.2: Испуштања во канализација - Карактеристики на емисијата    (1 табела за емисиона точка) 
 
 
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  

          

   

 

   

      

      

          

          

 



 

 

ТАБЕЛА VI.4.1: Емисии во почва (1 страна за секоја емисиона 
точка) 
 

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/~as              ~as/den              den /god 



 

 

ТАБЕЛА VI.4.2: Емисии  во почвата - Карактеристики на емисијата  (1 табела за емисиона точка) 
 
 
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  

          

          

          

   

 

   

          

          

          

          

          

          

 



 

 

ТАБЕЛА VI.5.1:  Емисии на бучава  - Збирна листа на изворите на бучава 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ТАБЕЛА VII.3.1:  Квалитет на површинска вода 
(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        



 

 

ТАБЕЛА VII.5.1: Квалитет на подземна вода 
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        



 

 

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) 

       



 

 

ТАБЕЛА VII.5.2:  Список на сопственици/поседници на земјиштето  
 
 

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      _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТАБЕЛА VII.5.3: Распространување 
 

Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________   

 

Referentna mapa_______________________   

 
                  

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

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

 

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

 

(b) Volumen {to treba da se aplicira 
(m

3
/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 

 



 

 

ТАБЕЛА VII.8.1  Оценка на амбиенталната бучава  
  

 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.  



 

 

ТАБЕЛА VIII.1.1:  Намалување /  контрола на третман 
 

Referenten broj na emisionata to~ka:       

 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Одржување 
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 : Мониторинг на емисиите и точки на земањена примероци  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka:      
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na 
analiza/ 
tehnika 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАБЕЛА IX.1.2  Мерни места и мониторинг на животната средина   
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
  

Referenten broj na to~kata na monitoring:     
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


