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Дополнување на барањето за 

А-Интегрирана еколошка дозвола 

 

 

 

 

 

Скопје, Октомври 2019



Во врска со Барањето за добивање на А – Интегрирана еколошка дозвола, УП 1-11/3 бр.1198/2019 од 15.08.2019 год. 

согласно донесениот Заклучок од 05.09.2019 год. од страна на МЖСПП го дополнуваме истото со следниве податоци: 

 Докомплетирање на табела IV.1.2. со детали за суровини, меѓупроизводи, производи поврзани с процесите а кои с 

употребуваат или се создадени на локацијата. 

Реф. 

бр. или 

шифра 

 

Материјал/ 

Супстанција
(1)

 

Мирис 

Приоритетни супстанции Миризливост 

Да/Нe 

 

Опис 

Праг на 

осетливост 

µg/m
3
 

 Нафта Да Течност Нема     

 Гас Не Гас Нема     

 Доместос Да Течност Нема     

 Полирапид Да Течност      

 Оксимон Да Течност      

 Пченица Не /      

 Соја Не /      

 Пченка Не / Нема     

 Ќуспе Не / Нема     

 Премикс Не / Нема     

 Камен Не / Нема     



 Масло Да Течност      

 Зејтин Не Течност Нема     

 Камен Не  Нема     

 Премикс Не  Нема     

 Вода Не Течност Нема     

 

 



Копија од склучен договор сп ЈПК Хигиена за празнење на водонепропусна сепчка јама. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 Извештај со резултати, согласно ГВЕ за интензивно дгледување на живина (во 

воздух) п правилникот141/10 кој се однесува за сационарни изври на емисија, 

поконкретно за параметрите вкупна прашина, амонијак и чад (ринглеманов тест). 

Потребно е да се направат мерења за четирите хали, од вентилационите испуси; 

 

Согласно ГВЕ за интензивно одгледување на живина (во воздух), по правилникот 

141/10 кој се однесува на стационарни извори на емисија, поконкретно за 

параметрите вкупна прашина, амонијак и чад, не се извршени мерења на четирите 

хали од вентилационите оџаци од причина што халите/живинарниците немаат 

оџаци. 

Имено од страна на Технолаб ДОО Скопје направена е само анализа на 

амбиентален воздух и бучава во околината. Трите хали и управната зграда заедно 

сортирницата се загреваат исклучиво на електрична енергија, односно клима 

уреди онаму каде ќе се јави потреба.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. Во 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 како што и погоре наведов 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.  

 

 

 Копија од дозволата за користење на бунарска вода; 

 

Живинарската фарма вода користи од сопствен водоснабдителен бунар, чии 

квалитет т.е. исправност редовно ја контролира ЈЗУ Центар за јавно здравје – 

Скопје. Дозволата за користење на бунарска вода e во постапка. Во момнтов се 

изработува проект на изведена сосотојба на водоснабдителниот сиситем како и 

Елаборатот за заштита на животната средина. Хидрогеолошкиот елаборат е веќе 

изготвен.  

По доставување на целосна документација за добивање на водно право во сектор 

води на МЖСПП, како и по добивање на дозволата, копија ќе се достави до 

секторот за Индусриско загадување и управување. 

 


