


Општина Чешиново-Облешево 

 Datum na izdavawe na Dozvolata    

 

 

Содржина 

 

Б – Интегрирана еколошка д ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Содржина ..................................................................................................................................... i 

Вовед ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Дозвола ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

1 Инсталација за која се изведува дозволата ...................... Error! Bookmark not defined. 

2 Работа на инсталацијата ................................................................................................... 3 
2.1 Teхники на управување и контрола ..................................... Error! Bookmark not defined. 
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) ............................................. Error! Bookmark not defined. 
2.3 Ракување и складирање на отпадот .................................... Error! Bookmark not defined. 
2.4 Преработка и одлагање на отпадот ..................................... Error! Bookmark not defined. 
2.5 Спречување и контрола на несакани дејствија ................. Error! Bookmark not defined. 
2.6 Moниторинг ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.7 Престанок на работа ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.8 Инсталации со повекје оператори ........................................ Error! Bookmark not defined. 

3 Документација ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4 Редовни извештаи .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

5 Известувања ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

6 Емисии ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
6.1 Eмисии во воздух ............................................................................................................. 15 
6.2 Eмисии во почва...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
6.3 Eмисии во вода (различни од емисиите во канализација) ....................................... 18 
6.4. Eмисии во канализацијаError! Bookmark not defined. 
6.5. Eмисии на топлина ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
6.6. Eмисии на бучава и вибрации ............................................ Error! Bookmark not defined. 

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води ........ Error! Bookmark not defined. 

8 Програма за подобрување .............................................................................................. 21 

9 Договор за промени во пишана форма  ......................................................................... 23 

Додаток 1 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Додаток 2 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 



Општина Чешиново-Облешево 

 Datum na izdavawe na Dozvolata    

Речник на користени поими 
  

Атмосферска вода Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не 
се одвиваат процесите. 

Барање  Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола 

БПК Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена 

ГВЕ Гранични вредности на емисија 

Годишно Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од 
период од 12 последователни месеци 

Градежен отпад и 
отпад од рушење 

Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 
17 од националниот каталог на отпади или како што е 
договорено на друг начин.  

Гранични вредности 
на емисија 

Масата, изразена во смисла на одредени специфични 
параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не 
смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе 
временски периоди. 

Граница за масен 
проток 

Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална 
маса на една супстанција што може да биде емитирана во 
единица време.  

dB(A) Децибели 
 

Ден Секој период од 24 часа 
 

Денски Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат 
на дефиницијата за “ноќно време”). 

Дневно За време на сите денови од работата на инсталацијата и во 
случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со најмалку едно 
мерење во било кој еден ден. 

Договор Писмен договор 
 

Документација Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација 
или друг документ во писмена или електронска форма кој се 
бара со оваа дозвола. 

Двегодишно Еднаш на секои две години 

Еколошка штета Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од 
Законот за животна средина  

Зелен отпад  Отпадно дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни 
материјали како што е откос од трева и друга вегетација. 
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Инцидент (i) Итен случај;  
(ii) секоја емисија што не е во согласност со условите;  
(iii) секое надминување на дневниот капацитет на 

опремата за ракување со отпад;  
(iv) секое ниво, дадено во оваа дозвола, а е достигнато 

или надминато, и   
(v) секоја индикација дека загадувањето на животната 

средина се случило и може да се случи. 

Индустриски не 
опасен отпад 

Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад“ од 

член 6 од Законот за управување со отпад:Индустриски нео-
пасен отпад е отпадот што се создава при производстве-
ните процеси во индустријата и не содржи опасни кара-
ктеристики, а според својствата, составот и количеството 
се разликува од комуналниот отпад; 

ИСКЗ Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 

ИСО Интернационална организација за стандарди 

К Келвин (единица мерка за температура). 

Капацитет/ опрема за 

задржување 
Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, 

собирници. 

kPa Кило паскали 
 

Квартално Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од 

првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.  

Leq Еквивалентно континуирано ниво на звук 

Локација чувствителни 

на бучава (ЛЧБ) 
Секоја резидентна куќа, хотел или хостел, болници, училишта, верски 

објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на 

бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.  

МДКе Максимална дозволена концентрација на загадувачки материи во 

гасовите кои се емитираат.  

Месечно Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни 

интервали. 

Надлежен орган  Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи 

Неделно За време на сите недели од работата на инсталацијта и во случај на 

емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која 

недела. 

Ноќно време Од 22.00 до 08.00 часот  

Одржува Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, 

сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел 

адекватно да извршува функцијата.  
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Оператор Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за 

животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши 

професионална активност, или врши активности преку инсталацијата 

и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани 

овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста 

или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата 

или овластување за таквата активност, односно лицето кое е 

задолжено да регистрира или алармира за активноста. 

Полугодишно Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци 

Прилог Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози 

поднесени како дел од оваа дозвола 

ПСОВ Пречистителна станица за отпадни води 

Работни часови Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да 

работи.  

СЧ Суспендирани честички 

Слика Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на 

слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин 

договорено. 

Стандардна Метода , европска или интернационална признаена процедура (пр. I.S. 
EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно). 

СУЖС Систем за управување со животна средина 

Тешки метали Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во 
периодниот систем на елементи - со специфична густина 
поголема од 4.0 g/cm3. 

Течен отпад Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува 

материја.   

  

CEN (CEN) Comité Européen De Normalisation – European Committee for 

Standardisation. 
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Вовед 

Овие воведни белешки не се дел од дозволата 
 

Следната дозвола е издадена согласно Закон за животната средина(,,Службен 
весник  на РМ,,бр. 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, 39/16 и 99/18), за работа на инсталација што 
извершува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за 
„Определување на инсталаци за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со 
временски распоред за поднесување оперативни планови“, до одобреното ниво во 
Дозволата. 

 
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 
 

опот е сместен северозападно од с. Спанчево, на јужните периферни делови на Осогово, 
10км западно од Кочани на ободот на Кочанската котлина. 
Рудникот е поврзан со макадамски пат до селото Спанчево во должина од 2км и преку 
асфалтен пат од селото Спанчево до магистралниот пат Кочани - Велес - Скопје. 
Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина - опалска бреча на 
локалитетот “с. Спанчево”, Општина Чешиново-Облешево, бр.24-5653/1 од 13.11.2014 
година 
Опис на технолошкиот процес - Производни и помошни процеси и со нив врзаните 
активности кои се одвиваат во рамките на инсталацијата се:  
 
- Дупчење, поставување на експлозив и минирање 
- Ископ на минерали 
- Внатрешен транспорт на гранулатот 
- Дробење на гранулатот 
- Складирање на готовиот производ  
- Складирање на помошни материјали 
- Транспорт на готовиот производ надвор од инсталацијата 
 

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација 

Сопственик на дозволата Број на дозвола Дата на издавање 

Б- Интегрирана еколошка 
дозвола за ДН „Опалит“ДООЕЛ 
Чешиново 

УП1 бр. 22-4 28.03.2014 

 

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа 
инсталација 

Сопственик на дозволата Број на дозвола Дата на издавање 

Б - Дозвола за усогласување со 
оперативен план за ДН 
„Опалит“ДООЕЛ Чешиново 

08-1035/1 09.06.2011 

 

Комуникација 
 
Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен 

за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот 
орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.  

За било каква комуникација, контактирајте го надлежниот орган на адреса: 
Општина Чешиново-Облешево, ул.„Маршал Тито бр. 17 Облешево, Република  Северна 
Македонија. 
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Доверливост  

 
Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. 

Надлежниот орган Ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите 
на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од 
обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган 
да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и 
овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, 
Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини 
поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од 
нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна 
средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот Ќе ја наведе причината поради која Надлежниот 
орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да 
бидат приложени кон барањето за интегрирана еколоШка дозвола во посебен плик. 

Промени во дозволата 

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.  

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на 

управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен 

испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.  

• Органот надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола на 

секои 7 (седум) години ќе ги проверува усовите утврдени во Дозволата и 

доколку е потребно истите ќе ги промени. 

• Операторот поднесува барање за обнова на Дозволата до Надлежниот 

орган најдоцна една година пред истекот на временскиот период од 7 

(седум) години. 

 

Предавање на Дозволата при престанок со работа на инсталацијата 

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го 

известува Надлежниот орган. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му 

покаже на надлежниот орган, согласно член 120 став 3 од Законот за животна средина, 

дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за 

враќање на местото во задоволителна состојба. 
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Преглед на барани и доставени документи 
Предмет Број и  Датум Коментар 

Барање за обнова на Б -ИСКЗ Уп1бр.22-16 од 
25.03.2020г. 

Од операторот 

 Известување 03-743/1 од 21.04.2020 Општина Чешиново-
Облешево 

Достава на барана документација 03-743/2 од 19.05.2020 Доставено од страна на 
операторот 

Известување  03-743/3 од 
06.12.2020год 

Доставено до операторот 

Достава на барана документација 03-332/1 од 
19.02.2021год 

Доставено од страна на 
операторот 

Записник од извршен увид за 
фактичка состојба 
 

Уп1бр.22-16 од 
18.02.2021год 

Посета на инсталацијата 
од надлежните органи 
Комисија и надворешен 
член 

Барање за објавување на нацрт Б -
ИСКЗ 

03-338/1 од 
20.02.2021год 

Барање доставено до 
дневн печат Вечер 

Објавување на Б - ИСКЗ   
Дневен печат Вечер 

Решение за издавање на Б-ИСКЗ  Доставено до операторот 

Б – ИСКЗ Дозвола     Одлучено Позитивно 
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Општина Чешиново-Облешево 

 Datum na izdavawe na Dozvolata УП1бр.22-16  str 2 od 21 

Услови 

1 Инсталација за која се издава дозволата 

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или 

поврзани активности наведени во Табела 1.1.1. 

Табела 1.1.1   

Активност од Анекс 2 
од УРЕДБА 

за определување на 
активностите на 
инсталациите за кои 
се издава 
интегрирана 
еколошка дозвола 
односно дозвола за 

усогласување со 
оперативен план и 
временски распоред 
за поднесување на 
барање за дозвола за 
усогласување со 

оперативен план 

Oпис на наведената активност 

 Површинската експлоатација на 

мине-ралната суровина Опалска 

бреча на ПК „Спанчево-2“ – 

Спанчево 

 Површинската експлоатација на 

мине-ралната суровина ги опфаќа 

следниве фази:  

• дупчечко – минерски работи, 

• товарање со товарна лопата - 

лодер, 

• транспорт со руднички 

камиони кипери, 

• дробење на материјалот 

(рудата) ќе се врши во кругот 

на рудникот. 

• одлагање на јаловината на 

одлагалиште. 

 

Граници на наведената активност 

Точка  x  y  

T1 4 642 112  7 608 362  

T2  4 642 300  7 608 203 

T3 4 642 430 7 608 390 

Т4 4 642 556 7 608 470 

Т5 4 642 444 7 608 372 

Т6 4 642 840 7 608 561 

Т7 4 642 644 7 607 740 

Т8 4 641 896 7 607 894 

Концесијата е доделена за  

површина од Р= 0,418451km2 
 

3.2. Инсталации за 
ископ,  дробење, 
мелење, сеење, 
загревање на 
минерални суровини. 

Ископ на варовник 
 

 

 

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 Ќе се одвиваат 

само во рамките на локацијата на инсталацијата, 

прикажана во планот Табела 1.1.2. 

 
 
 

Taбела 1.1.2 

Документ 
 

Место во документација 

Барање за Б-интегрирана 
еколошка дозвола (Уп1 бр.22-
16) 
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1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според 

Законот за животна средина (Службен Весник бр. 

53/0581/05, 24/07, 159/08,83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 

123/12) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува 

Операторот од обврските за исполнување на условите и 

барањата од други закони и подзаконски акти. 

1.1.4 По добивање на Б-интегрираната еколошка дозвола, 

Операторот е должен да го плаќа годишниот надоместок 

за поседување на Б-интегрираната еколошка дозвола, за 

период за кој ја поседува.Годишниот надоместок, 

Операторот ќе го плаќа во текот на календарската година. 

1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се оддржува 

и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа 

Дозвола.Сите програми кои треба да се извршат 

стануваат дел од оваа Дозвола. 

1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен 

во барањето без согласност и писмено одобрение на 

Надлежниот орган. 

1.1.7 Операторот се задолжува редовно да врши мерења на 

емисии и истите да ги достави до Надлежниот орган. 

1.1.8 Операторот е должен да изработи План за вонредни 

состојби и во рок од 30 дена по неговото донесување да 

го достави до општина Чешиново-Облешево. 

1.1.9 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на 

хаварија, Операторот најјитно ќе изврши испитувања на 

почвата, подземните води и водите за евентуално 

загадување. 

1.1.10 Операторот на видно место ќе постави план на кој ќе бидат 

прикажани: 

• начинот и операциите за складирање на отпадот; 

• видот на отпадот со негово место на складирање; 

• постапка за работа; 

• постапки за итни случаеви; 

• мерки за издвојување на отпадот; 

• план за заштита од пожари; 

• простор за складирање на пакување од отпад, односно празни пластични 

буриња; 

• предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата и знаци за 

опасност за секое место на локацијата и соодветните карактеристики на 

складираниот отпад. 
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2 Работа на инсталацаија 

 

Во Друштво за неметали "ОПАЛИТ" дооел Чешиново е воспоставена структура на 
организацијата во согласност со дејноста на инсталацијата. 

2.1 Техники на управување и контрола 

1.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите 

во дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како е 

опишано во барањето за добивање на дозвола, или на друг 

начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма. 

2.1.1 3а целата инсталацијата, опремата и техничките средства 

користени во управувањето со Инсталацијата за која се 

издава дозволата ќе бидат одржувани во добра оперативна 

состојба. 

2.1.2 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи 

персонал кој е соодветно, обучен. 

2.1.3 Операторот има назначено лице одговорно за прашањата од 

животната средина кое е соодветно обучено, а ќе врши обука 

на останатиот персонал. 

2.1.4 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при 

промена на лицето одговорно за прашањата за животна 

средина ако тоа евентуално се случи. 

2.1.5 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет 

ќе ги одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за 

намалување на влијанието врз животната средина. 

2.1.6 Копијата од ова Дозвола, како и оние делови од барањето 

кои вклучени во дозволата ќе бидат во секое време достапни 

за секој вработен кој ја извршува работата која е поврзана со 

условите во Дозволата. 

2.1.7 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од 

животната средина кое Ќе биде соодветно обучено и Ќе врши 

обука на останатиот персонал. 

2.1.8 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за 

идентификување на потребите за обука и за обезбедување на 

соодветна обука за сите вработени, чија работа може да има 

значителновлијание врз животната средина.Операторот е 

должен да чува записи од обуките. 

2.1.9 Операторот ќе воспостави програма за комуникација со 

јавноста за да се обезбеди дека јавноста може да добие  

информации во врска со состојбата со животната средина од 

Операторот во секое времe. 
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2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) 

При извршувањето на производните и помошните активности на П.К. за експлоатација 

на минералната суровина опалска бреча Спанчево-2, се користат дизел гориво Д1 и 

електрична енергија како енергенси и моторни и хидраулични масла како и експлозив 

како помошни материјали.Друг вид на суровини или помошни материјали не се 

користат или се користат во минимални количества за помошни операции, како 

одржување на опремата, задоволување на потребите на ангажираниот персонал и 

слично 

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи 

суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во 

документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин 

договорен со Надлежниот орган во писмена форма. 

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе 

се грижи за интегритетот на складиштата. 

 

2.3 Ракување и складирање на отпадот 

Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира 

отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 

2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено. 

 

 

 Табела2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот 

Опис Документ Дата кога е примено 

Амбалажа 
Договор за користење на 

комунална услуга -изнесување  и 

депонирање на смет со 

ЈПКД„Облешево 

03-78/10 од 24.03.2014год. 

 

Искористени масла 
Договор за преземање на отпадни 

0302-5/20 од 05.03.2020 

 Taбела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) 

Опис Документ Дата кога е примено 

Дизел  

  

Eксплозив 

• Aмонит 6 

• Tринитротолуен 

• Амнониум нитрат 

Хидрол 
Maсло за подмачкување 
Maсло за трансформатор 
Maсло за САЕ 

Средства за подмачкување 

Вода 

Електрична енергија 
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маси со овластена фирма  

Расипани и стари 
делови од машините 

 

Откако ќе се собере одредена 

количина на отпад се изнесува од 

инсталацијата и се се доставува 

на фирми со лиценца за 

постапување со истите 

 

Отпадни води 
Договор за чистење на септичка 

јама 

0701-29 

25.03.2014 год. 

Комунален отпад 
Договор за користење на 

комунална услуга -изнесување  и 

депонирање на смет со 

ЈПКД„Облешево 

03-78/10 од 24.03.2014год. 

 

 

 

2.3.2 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно 

заштитено против прелевање и истекување на течностите.Отпадот јасно ќе се означи 
и соодветно ќе се оддели. 
 
2.3.3 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци.во 
рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и 
елиминација на изворите на отпадоци. 
 
2.3.4 Доколку количините на отпад ја надминат количината на неопасен отпад од 150 
тони годишно и 200 килограми опасен отпад согласно Законот за управување со отпад 
(Сл.весник на РМ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11 и 51/11), 
Операторот ќе изготви Програма за управување со отпад и истата ќе ја достави до 
Надлежниот орган. 
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Taбела 2.3.2 : Oтпад складиран на самата локација 

Опис на отпадот  Место за 
складирање 
на самата 
локација 

Начин на 
складирање 

Услови за складирање 

Метални плочи 
што се користат 
во дробиличното 
построениеи др. 
вид на метален 

отпад што 
произлегува од 

ремонт на 
машините 

Во кругот на 
инсталацијата - 
контејнер 

Во контејнер  

Отпадна 
пластична 
амбалажа 

Привремено се 
одложува во 
магацинските 
простории  

На посебно означен 
простор. 

 

Отпадна 
картонска 
амбалажа 

Привремено се 
одложува во 
магацинските 
простории  

На посебно 
означен простор. 

 

Отпадна метална 
амбалажа 
(метални 
буриња). 

Привремено се 
одложува во 
магацинските 
простории  

На посебно 
означен простор. 

 

Гуми од возила По ремонтот на 
возилата, 
гумите 
привремено се 
одлагаат во 
кругот на 
работилница  

На посебно 
означен простор. 

 

Моторно масло На посебно 
означен 
простор. 

Во означени 
метални буриња 

 

Кмунален отпад На посебно 
означен 
простор. 

Во пластичен 
контејнер 1,1м3 

 

 
 

 

2.4 Преработка и одлагање на отпад 

1.1.2 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и 

одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во 

Табела 2.4.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот 

орган. 
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2.4.1 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво 

инертен отпад. 

2.4.2 Се забранува истурање, фрлање, горење или согорување 

на опасниот отпад. 

2.4.3 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на 

опасен отпад како и мешање со друг вид неопасен отпад. 

2.4.4 Операторот е должен да води евиденција за опсниот отпад 

во согласност со член 39 од  Законот за управување со отпад 

(Сл.весник на РМ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 

124/10, 09/11 , 51/11 и 123/12). 

2.4.5 За активностите кои се поврзани со операции за 

управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна 

евиденција која ќе биде достапна за инспекција од  страна на 

овластени лица на Надлежниот орган во секое време. 

Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали: 

• Имиња на преземачот и транспортерите на отпад 

• Име на лицата кои се одговорни за крајното 

одлагање/рециклирање на отпадот 

• крајна дестинација на отпадот 

• Писмена потврда од приемот и 

одлагањето/рециклирањето на отпадот за било 

какви опасни материи кои се пратени надвор од 

локацијата 

• Тонажи и МКо Код за отпадните материи 

2.4.6  Отпадот кој се испраќа надвор од инсталацијата за 

рециклирање и одлагање ќе се транспортира само од страна 

на овластено лице на начин кој нема да има штетно влијание 

по животната средина во согласност со соодветните 

национални и европски законски регулативи и протоколи. 

 

1.2 Спречување и контрола на несакани дејствија 

2.4.7 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и 

ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што 

е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на 

друг начин писмено договорен со Надлежниот орган . 

 Tабела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот 

Опис Документ Дата кога 
е примено 

НЕМА складиран отпад на локацијата 
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 Tabela 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејства 

Опис Документ Дата кога 
е примено 

Процедури во 
рамките на 
управување со 
површинскиот коп 

Барање за Б- Интегрирана 
дозвола 

(Prilog II.1.4 , Глава 15.0 Мерки за  
техничка заштита)  

25.03.2020 

 
 

2.5 Мониторинг   

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, Ќе изведува, 

мониторинг, Ќе го анализира и развива истиот како Што е 

опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на 

друг начин писмено договорен со Надлежниот орган. 

 

Табела : 2.6.1 Мониторинг 

Опис Документ Дата кога е 
примено 

 
мониторинг на квалитетот на воздухот 
- мониторинг на емисијата на прашина од 
дробилното построение два пати годишно во 
различни сезони 
- мерењата ги врши акредитирана 
лабораторија 

Барање за добивање Б-ИСКЗ 
 

25.03.2020 

мониторинг на нивото на бучава 
- мониторинг на емисијата на бучава од 
машините еднаш годишно 
мерењата ги врши акредитирана 
лабораторија 
 

Барање за добивање Б-ИСКЗ  
Прилог II.1.7 
  
 
 

25.03.2020 

мониторинг на квалитет на вода 
- мерењата ги врши акредитирана 

лабораторинја 
- по потреба на барање на овластен 

инспектор 

Барање за добивање Б-ИСКЗ  
 
 

25.03.2020 

 

2.5.2 Операторот ќе обезбеди: 

a безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи 

земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со 

точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку 

наведено во Додатокот; и 

b безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, 

кога тоа Ќе го побара Надлежниот орган.    

2.5.3 Земањето примероци и анализите Ќе се изведува според ИСО 

стандардите.   
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2.6 Престанок на работа 

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, Ќе обезбеди 

услови за престанок на работата на инсталацијата како Што е 

опипано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на 

друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено. 

 
 

 Taбела 2.7.1: Престанок на работа 

Oпис Документ Дата кога е примено 

Рехабилитација - 
Рекултивација 
согласно проект 

Додаток ХIV 

Барање за добивање Б-ИСКЗ 

УП1 Бр. 22-16 ОД 
25.03.2020 год. 

 
 
 

2.7 Инсталации со повеќе оператори 

2.7.1 Со инсталацијата за која се издава управување само еден оператор или, 

2.7.2 Ова дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се 

означени на мапа во делот  1.1.2 од ова дозвола 
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3 Документација 

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за: 

a Секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, 

опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки 

за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на 

перформансите врз животната средина што се однесуваат на 

инсталацијата за која се  издава дозволата.  Овие записи ќе бидат 

чувани во дневник воден за таа цел; 

b целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки 

и оценки направени на основа на тие податоци. 

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое 

пристојно време Ќе бидат достапни: 

a Специфицираната документација; 

b Било кои други документи направени од страна на Операторот 

поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата 

(“Други документи”). 

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му 

биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без 

надокнада. 

3.1.4  Специфицираните и другите документи треба:  

a да бидат читливи; 

b да бидат направени што е можно побрзо; 

c да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои 

можат да се приложат 

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата 

документација да ја чува за време на важноста на оваа 

дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.  

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за 

која што се издава дозволата, операторот ќе има 

документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на 

оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) 

за 

a Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис; 

b најдобра проценка на создадената количина отпад; 

в     трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и  

г     најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка. 

. 



Integrirana Dozvola: Zakon za `ivotna sredina 

Opalit DOOEL Dru{tvo za nemetali 

Општина Чешиново-Облешево 

 Datum na izdavawe na Dozvolata УП1бр.22-16  str 12 od 21 

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата 

ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за 

нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот 

треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме 

доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати 

од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник 

воден за таа цел. 

 

 



Integrirana Dozvola: Zakon za `ivotna sredina 

Opalit DOOEL Dru{tvo za nemetali 

Општина Чешиново-Облешево 

 Datum na izdavawe na Dozvolata УП1бр.22-16  str 13 od 21 

4 Редовни извештаи 

 

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара ова дозвола,операторот ќе ги 

испраќа до Надлежниот орган за животна средина. 

4.1.2 Операторот ќе даде извештаи за параметри од Табела Д2 ВО Додатокот 

2: 

a) Во однос на наведени емисиони точки. 

b) За периодите за кои се однесуват извештаите наведениво 

Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржина на 

формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се 

договорат за време на преговорите. 

c) Давање на податоци за вакви резултати и процени како 

што може да биде барано од страна на формуларите на 

ведени во тие Табели; и  

d) Испраќање на извештаи од Надлежниот орган во рок од : 

 

 -14 дена после извршеното мерење на концентрацијата на 

суспендираните честички со големина од десет микрометри 

(ПМ10). 

- 14 дена после извршеното мерење на бучавата  

- 14 дена после извршата анализа на отпадна вода  
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5 Известувања 

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување: 

a  кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува 

лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа 

супстанција; 

b кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да 

предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала 

да не може да предизвика загадување; 

в   кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на 

работата на постројката или техниките, што предизвикало или има 

потенцијал да предизвика загадување; и 

г    било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да 

предизвика загадување.. 

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно 

побрзо, за секое од следниве 

a перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата 

инсталација, за која се издава дозволата; 

b престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која 

се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и 

в   повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација 

за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 

5.1.3 (б). 

5.1.3 Операторот Ќе даде писмено известување во рок од 14 дена 

пред нивното појавување, за следниве работи: 

a било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско 

име или адресата на регистрирана канцеларија; 

b промена на податоците за холдинг компанијата на операторот 

(вклучувајки и податоци за холдинг компанијата кога операторот 

станува дел од неа); 

в  за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен 

договор или е оштетен; 
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6 Емисии  

6.1 Eмисии во воздух  

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во 

Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа 

Табела. (Број според мапата) 

 

Taбела 6.1.1 : Eмисиони точки во воздухот 

Ознака на точка 
на емисија/опис 

Извор Локација на точка на емисија 

НЕМА ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХ ОД ТОЧКАСТИ ИЗВОРИ 

 

Во рамките на П.К. „Спанчево-2“ нема вградено оџаци и котли поради 

што и нема точкасти извори на емисија во атмосферата. 

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и 

точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да 

бидат пречекорени во соодветниот временски период. 

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од 

прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од оваа 

дозвола.. 

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 

табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фрекфенции 

наведени во таа Табела. 

 

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот 

Параметри 

Ознака на точка на емисија 

F1: Влез Инсталација 

Фрекфенција 
на мониторинг 

В1 В2  

 До (датум) Од (датум) До (датум) Од 
(Датум) 

 

Вредност Вредност Вредност Вредност 

Суспендира
ни честици 
ПМ 10 
честици во 
воздухот 

    Најмалку 
еднаш на две 
години и по 
оцена на 
надлежен 
орган 

50mg/m
3 

   

    

МДК важи до промена на подзаконските 
акти 
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Taбела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот 

Параметри 

Ознака на точка на емисија 

F2: Површински коп 

Фрекфенција 
на мониторинг 

В1 В2  

 До (датум) Од (датум) До (датум) Од 
(Датум) 

 

Вредност Вредност Вредност Вредност 

Суспендир
ани 
честици 
ПМ 10 
честици во 
воздухот 

50mg/m
3 

   Најмалку 
еднаш на две 
години и по 
оцена на 
надлежен 
орган 

    

    

МДК важи до промена на подзаконските 
акти 

 

 
 

Taбела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот 

Параметри 

Oзнака на точка на емисија 

F1: Дробилично построение 

Фрекфенција 
на мониторинг 

В1 В2  

 До (датум) Од (датум) До (датум) Од 
(Датум) 

 

Вредност Вредност Вредност Вредност 

Суспендир
ани 
честици 
ПМ 10 
честици во 
воздухот 

50mg/m
3 

   Најмалку 
еднаш на две 
години и по 
оцена на 
надлежен 
орган 

 

    

    

МДК важи до промена на подзаконските 
акти 

 

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот 

Параметр
и 

Oзнака на точка на емисија  

F4: До канцеларии 

Фрекфенција 
на мониторинг 

В1 В2  

 До (датум) Од (датум) До (датум) Од 
(Датум) 

 

Вредност Вредност Вредност Вредност 

Суспендир
ани 
честици 
ПМ 10 
честици во 
воздухот 

50mg/m
3 

   Најмалку 
еднаш на две 
години и по 
оцена на 
надлежен 
орган 

 

    

    

МДК важи до промена на подзаконските 
акти 

 
 

6.1.1 Фугитивните емисии во воздух ќе се следат. 
6.1.2 Операторот ќе врши редовно прскање со вода при процесот на 

копање и товарење, односно  при транспорт по неасфалтираниот 
пат. 

6.1.3 Операторот нема да ги надминува граничните вредности за нивоа 
и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и 
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прагови на алармирање,рокови за постигнување на граничните 
вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, цели 
вредности и долгорочни цели (,,Службен весник на Р.М,, бр.50/05). 

6.1.4 Согласно член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух 
(,,Службен весник на Р.М,, бр.100/12, 163/13, 10/15, 146/15), 
правните и физичките лица сопственици, односно корисници на 
определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки 
субстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со 
државната и /или локалните мрежи за мониторинг, се должни да 
изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на 
квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во 
најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот 
најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух 
согласно со интегрираната еколошка дозвола. 

6.1.5 Граничната вредност за нивоа на концентрации на суспендирани 
честички со големина од десет микрометри ( ПМ10)во амбиентен 
воздух согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и 
видови на загадувачки супстанцииво амбиентиот воздух и прагови 
на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, 
маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и 
долгорочни цели (,,Службен весник на Р.М,,бр.50/05) изнесува 
цg/м3 и не треба да се надминува. 

6.1.6 Се задолжува операторот еднаш годишно да врши мерење на 
концесијата на суспендираните честички со големина од десет 
микрометри (ПМ10) и тоа во текот на летните месеци кога се 
работи со полн капацитет и Извештајот од извршеното мерење да 
го достави до Надлежниот орган. 

 

 

6.2 Емисии во почва 

6.2.1 Нема емисии во почва 

1.2.2  Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва. 

6.2.3 При минирањето на копот за откривање на нови етажи, земјената 

покривка којашто не е корисна компонента во процесот на производство, се 

распределува во кругот на инсталацијата, со што временски природно се 

спојува во околниот амбиент. 
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6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) 

6.3.1 6.31 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во 

Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во 

таа Табела. 

Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода 

Ознака на 
точка на 
емисија 

Извор Количество 

НЕМА СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ ИСПУШТААТ ВО ВОДИТЕ! 

Додадете редови и/или колони по потреба. 
 

6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и 

точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да 

бидат пречекорени во соодветниот временски период. 

6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодвествуваат на оние од 

прифатениот оперативен план од поглавјето 8 од оваа 

дозвола. 

6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите 

наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и најмалку на 

фрекфенции наведени во таа Табела. 

 

Tабела 6.3.2 :Граница на емисија во вода  

Параметар Точка на емисија Точка на емисија Фрекфенција 
на 
мониторинг 

 До 
(датум) 

Од 
(датум) 

До 
(датум) 

Од (Датум)  

Вредност Вредност Вредност Вредност  

НЕМА СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ ИСПУШТААТ ВО ВОДИТЕ! 

 

6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за 

која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана 

за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за 

концентрации кои не се поголеми од оние кои веЌе ги има во 

водата. 

6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на 

местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција. 
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6.4 Емисии во канализација 

Водите од санитарниот јазол се собираат во септичка јама, која на одреден 
временски период се празни со специјализирано возило. 

 
6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на 

емисија наведени во Tабела 6.4.1 ќе потекнуваат 
сам од изворот(ите) наведени во таа табела. 

 
  

Табела6.4.1 : Точки на емисија во канализација 

Ознака на точка на 
емисија 

Извор Канализација 

Санитарен јазол Санитарна вода Септичка јама 

   

 
6.4.2 Границите на емисиите во канализација за 

параметарот(рите) и точките на емисија поставени  
во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во 
соодветниот времески период. 
 

6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодвествуваат на 
оние од прифатениот оперативен план од 
поглавјето 8 од оваа дозвола. 
 

 

Табела 6.4.2 Граници на емисија во канализација 

Параметар Точка на емисија Точка на емисија Фрекфенција на 
мониторинг 

 До 

(датум) 

Од 

(датум) 

До 

(датум) 

Од 

(Датум) 

 

Вредност Вредност Вредност Вредност 

НЕМА ЕМИСИИ ВО КАНАЛИЗАЦИЈА ! 

 

6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите 

наведени во табела 6.4.3а и 6.4.3б, на точките на 

емисија и не поретко од наведеното во таа Табела. 

6.4.5 Нема да има испуШтање на било какви супстанции 

кои може да предизвикаат Штета на канализацијата 

или да имаат влијание на нејзиното одржување 
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6.5 Емисии на топлина 

НЕМА ЕМИСИИ НА ТОПЛИНА  

 

6.6 Емисии на бучава и вибрации 

6.6.1  Сите извори на бучава на инсталацијата се мобилни, со 

исклучок на постројката за дробење и сепарирање. Уредите, изворите 

на бучава се активни во просек 6-8 часа во една смена, односно во 

периодот од 06 до 14 часот 

 

6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно 
ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да се превземе во 
согласност со најдобрата пракса на ЕУ. 

 
6.6.3 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на 

нивото на звучниот притисок (Лег, Т) 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 (Сл.Весник 64 од 1993) 

 

 
Табела 6.6.1 Граници на емисија на бучава 

Извор/мерно 
место 

Емисиона точка 
реф.бр. 

МДВ Период на 
емисија 

Механизација 
на површински 

коп 

 
T1 

ИНТЕНЗИТЕТ 
70 dBA 

8/8 

Влез на 
инсталација 

T2 ИНТЕНЗИТЕТ 
70 dBA 

8/8 

Дробилична 
постројка 

T3 ИНТЕНЗИТЕТ 
70 dBA 

8/8 

Во близина на 
канцеларии 

T4 ИНТЕНЗИТЕТ 
70 dBA 

8/8 
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7 Пренос до пречистителна станица за 
отпадни води 

   

Во технолошкиот процес на  „Опалит" Друштво  за неметали ДООЕЛ Чешиново нема 
емисии на технолошка вода и според тоа нема пренос на отпадни води до 
пречистителна станица. 
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8 Програма за подобрување 

8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во 

Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе 

испрати писмено известување до Надлежниот орган за 

датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 

дена од заврШувањето на секоја од тие мерки. 

 

Табела 9.1.1 : Реограма за подобрување 

Ознака Мерка ДАтум на 
завршување 

8.1 Прскање на патиштата и работните плануми со 

вода по потреба 

континуирано 

8,2 Рекултивација и зазеленување на финалните 

етажи во површинскиот коп 

Континуирано , 

според план за 

рекултивација 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Ili: 
 

8.1.2 Операторот ќе го спроведува оперативниот план кој е 

составен дел на барањето онака како што е писмено 

договорено со надлежниот орган.
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9  Договор за промени во пишана форма 

9.1.1 Кога својството “или како што е друго 
договорено написмено“ се користи во услов од 
дозволата, операторот ќе бара таков договор 
на следниот начин: 
 

a) Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување 
за детали на предложена промена, означувајќи горе 
релевантниот(те) дел (ови) од ова дозвола и 

b) Вакво известување ќе вклучува проценка  на можните влијанија на 
предложена промена(вклучувајќи создавање отпад) како ризик за 
животната средина од страна на инсталацијата за која се издава  
дозвола. 
 
 

9.1.2 Секоја промена предложена според услови 
10.1.1 и договорена писмено со 
Надлежниот,може да се имплементира само 
откако операторот му даде на Надлежниот 
орган претходно писмено известување за 
датата на имплементација на промената. 
Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја 
управува инсталацијата согласно таа промена 
и за секоја релевантен документ што се 
однесува на тоа, дозволата ќе мора да се 
дополнува. 
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Додаток 1 

Писмена потверда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2. 
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до 
Надлежниот орган за да ги задоволи условите 5.1.2 од оваа дозвола. 
 
Мерените единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат 
соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба 
на реалната емисија и дозволените граници на емисија. 
 
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива,треба да биде одделена од  
оние што не се доверливи, поднесен  на одделено лице заедно со барањето за 
комерцијална доверливост во согласно со Законот за животна средина 

 

Потврдата треба да содржи 

 
Дел А   

 Име на операторот.  

 Број на дозвола. 

 Локација на инсталацијата. 

 Датум на доставување на податоци.   

 Време, датум и локација на емисијата. 

 Кактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува : 

 Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија и времето кога се 

случила емисијата. 

 Медиум на животна средина на кој што се однесува емисијата. 

 Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата 

 
Дел Б 

  Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А. 

 Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот 

проблем.  

 Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на 

загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат 

на емисијата.  

 Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци. 

 Име      Пошта.................................. 

 Потпис     Датум 

 Изјава дека потишнаиот е овластен да потпишува во име на операторот. 
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Додаток 2 

Извештаи за податоците од мониторингот 

 

 

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот 

Параметар Точка на 
емисија 

Период на 
давање извештаи 

Почеток на 
периодот 

Воздух (РМ 10) 
 

 2 x годишно 2021 

Бучава 
 

 1 x годишно 2021 

 


