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Вовед 

Oвие воведни белешки не се дел од дозволата 
 

 

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина 
(Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010) за работа 
на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во 
Уредбата на Владата 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 барање заусогласување со оперативен план("Службен 
весник на РМ" бр.89/2005, до одобреното ниво во Дозволата. 
Друштвото за производство,земјоделие,трговија и услуги ФРЕШ ФАРМ 
ДОО,увоз-извоз лоцирана е во нас.Илинден,општина Илинеден. 
Живинарската фарма регистрирана е како приватно претпријатие со 
дејност одгледување на живина несилки за производство и продажба 
на големо на конзумни јајца и пропрема на храна на несилките за јајца. 

Краток опис на инсталацијата регулирана  со оваа 
дозвола 
Фармата за одгледување на кокошки несилки се наоѓа во близина на 
живинарската фарма Белимбегово од левата страна на автопатот 
Скопје-Куманово(100м) со кого е поврзана преку надвозник со пат со 
подлога со макадам. Фармата е изградена на земјиште со површина од 
4.600 м2 и ставена во функција во 1982г. Основна дејност на 
инсталацијата одгледување на кокошки несилки за производство на 
конзумни јајца. За оваа намена како споредна дејност се јавува 
производство на конзумни јајца и трговија на големо со јајца. 
 
Други интегрирани дозволи поврзани со овие дозволи 
Сопственик на дозволата Број на 

дозволата 
Дата на издавање 

Нема            /                                                  / 

 

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација 

Сопственик Референтен број Дата на 
издавање 

                /          / 
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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 Надлежниоот орган на адресата Општина Илинден ул. 
9 бб, 1041 Скопје, Република Македонија.  

Комуникација 

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. Предавање на Дозволата при престанок со работа на 
инсталацијата, Операторот го известува Органот. Со цел Барањето да 
биде успешно, Операторот мора да му покаже на надлежниот орган 
согласно член 120 ст. 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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Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на 
друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на 
Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопстваник, 
согласно член 118 од законот за животна средина. Доколку Дозволата 
овластува изведување на посебни активности од областа на 
управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за 
стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа 
активност. 
 
 
     
    Предмет на барани и доставени документи 

 

 

 
 

 

Predmet Datum Komentar 
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Дозвола 
Закон за животна средина 
 
 
 
 
 
Дозвола 
 
Број на дозвола Бр.       
 

од   

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во 
согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05, 
81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010), го овластува 
 
ФРЕШ ФАРМ ДОО Skopje ("Оператор") 
со регистрирано седиште на 
Aдреса : ул.8 бр. 87 н. Илинден 
 
Поштенски број : 1041 Илинден 
Држава: Република Македонија 

Број на регистрација на компанијата ЕМБС : 5768306                                                                         
да раководи со инсталација 
 
 
Цело име на инсталацијата:   
Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги 
ФРЕШ ФАРМ ДОО увоз- извоз 
 

во рамките на дозволата и условите во неа. 
 

Градоначалник на 
општина Илинден 
Жика Стојановски  

 

                                                           Datum  
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1.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 
 
Tabela 1.1.1   
Активност од Анекс 2 од 

У Р Е Д Б А 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 

Опис на наведената активност Граница на наведената 
активност 

Фарма за одгледување на кокошки 
несилки 

Прилог 2. Точка 6.6 а 
Инсталации за 

интензивно живинарство 
со повеќе од 5.000 до 

40.000 места за живина.  

 
 
40.000 места за живина 

Dodadete redovi po potreba 
 
1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите 
на локацијата на инсталацијата, 
1.1.3 Оваа дозвола е само  за потребите на ИСКЗ според Закон за животна 
средина  (Службен Весник на РМ 53/2005, 81/2005, 24/2005) и ништо во оваа 
Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите 
и барањата од други закони и подзаконски акти. 
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2. Работа на инсталацијата 

2.1 Tехники на управување и контрола 

 
2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата 
ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во барањето за 
дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена 
форма. 
 
2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно 
квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како 
одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице 
со соодветни квалификации и искуство, во улога на заменик, ќе биде присутен во 
инсталацијата во секое време во текот на работотата на инсталацијата или како 
што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.  
 
2.1.3  Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во 
предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој 
ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата. 

2.1.4  Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, 
кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и 
пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните 
обврски. 

2.2 Суровини(вклучувајќи и вода) 

 
 

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата,ќе користи суровини  
(вклучувајќи и водата) онака како што опишано  во документите наведени во глава 
IV,или на друг  начин  договорен со  Надлежниот орган во писмена форма. 
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2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за 
безбедноста на складиштата. 
2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со 
стандардите пропишани во домашната легислатива. 

2.3  Ракување и складирање на отпадот 

 2.3.1  Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира 
отпадот  онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1) и 
(2.3.2), или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено. 
 
2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини 
на процесот на производство, контрола на записите. 
 
 Tabela 2.2.1 : Суровини (Вклучувајќи и вода) 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Опис на суровини Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
Супер концетрат Барање09-16351/,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Пченка Барање09-1635/1,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Соја Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
Ќоспе Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
Креда Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
Витамини Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Премикс за пилиња Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Монокалциум фосфат Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Амбалажа Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Влошки за јајца Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Кутии Барање09-1635/,Поглавје IV 22.09.2009 
Средства за чистење Барање09-1635/1,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Виркон Барање09-1635/1,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Изосан Барање09-1635/, ПоглавјеIV 22.09.2009 
Вакцини Барање09-1635/1,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Вакцини за живина Барање09-1635/1,ПоглавјеIV 22.09.2009 
Енергенси Барање09-1635/1,ПоглавјeIV

  
22.09.2009 

Лесно дизел масло Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
Свежи јајца Барање09-1635/1Поглавје IV 22.09.2009 
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2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини 
на процесот на производство, контрола на записите. 
2.3.3 Одржување на поилите во добра работна кондиција зaради превенција на 
истекување.  
2.3.4 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите 
површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали. 
2.3.5 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел 
минимизирање на расипувањето и загубата на храна 
2.3.6 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато 
2.3.7 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со 
создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за 
расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на 
располагање резервна површина за расфрлање најмалку на 50% од површината 
обезбедена со договорите. 
2.3.8 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфра на 
следните површини и периоди: 

 на мочурливо земјиште 
 на земјиште кое е замзната или покриено со снег 
 површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде 
каналите делумно или потполно се испонети со почва 
 површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци 
 за период од ноември до март 
 екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на 
годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата 
 екскретот треба да се расфрла одобро порано отколку подоцна 
за време      на вегетецискиот период 
 кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи 
 екскретот треба да се расфрла само преку ден 
 

 
Опис документ Дата кога е примено 
Ѓубриво од живината Барање 09-1635/1, Поглавје  V 22.09.2009 
Умрени птици Барање 09-1635/1,Поглавје V 22.09.2009 
Отпадна хартија  Барање 09-1635/1,Поглавје  V 22.09.2009 
Лушпи од јајца Барање 09-1635/1,Поглавје  V 22.09.2009 
Отпадна вода од перење 
на објектите 

Барање 09-1635/1,Поглавје  V 22.09.2009 
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 кога правецот на ветерот е во насока на населени места или 
соседни куќи 
 кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на 
миризба пр. Фестивали или јавни празници 

 
2.3.9   Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со 
соодветен ланчаст распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво  
 
2.4 Преработка и одлагање на отпад 

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага 
отпадот како што е опишано во документите наведени во поглавје В, или на друг 
начин договорено написмено со Надлежниот орган.  

 

 

 

2.4.2 .Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.  
 
2.5 Спречување и контрола на хаварии 
2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи 
последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во 
поглавје , или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган. 

 
Табела 2.5.1 спречување и контрола на хаварии 
Опис 
 

документ дата 

Планирање на 
постапките во случај на 
незгода или вондредна 
состојба 

барање 22.09.2009 

 

 
 
 
 

Табела 2.4.1 Преработка и одлагање на отпад 
Опис 
 

документ дата 

Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпад. 
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2.6 Мониторинг 
 

2.6.1 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.  
 

 

2.6.2 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                                    
б  безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе 
го побара Надлежниот орган.                                                                                   
 в  Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.  

2.7 Престанок на работа 

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за 
престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите 
наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на 
писмено
 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tабела 2.6.1 : Mониторинг 
Опис Документ Дата кога е 

примен 
Микробиолошка анализа на вода Барање 09-1635, Поглавје XI 22.09.2009                      
Физичко-хемиска анализа на вода Барање 09-1635,Поглавје XI 22.09.2009                      
Цврсти честички на прашина Барање 09-1635,Поглавје XI 22.09.2009                      
ХПК/БПК/амоњак/фосфор во ѓубривото Барање09-1635, Поглавје XI 22.09.2009                      

Миризба Барање 09-1635, ПоглавјеXI 22.09.2009 

Табела 2.7.1 Престанок со работа 
Опис 
 

Документ дата 

Ремедијација, 
престанок со работа, 
повторно 
започнување со 
работа и грижа по 
престанок на 
активностите 
 
 
 

Барање 22.09.2009 
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2.8 Инсталации со повеќе оператори 
  
2.8.1Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор, и оваа 
дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на 
мапата во 1.1.2 во делот од оваа дозвола. 
 

 
 
 
 
2.9 Финансиски одредби 

 
    Операторот треба да плати надоместок за поседување на дозволата пресметан 
од страна на  надлежен орган согласно Уредбата за висината на надоместокот кој 
треба да плаќаат инсталациите за кои е потребно издавање на дозволи за 
усогласување со оперативен план  во висина од .....Овој надоместок е независен 
од трошоците кои треба да ги покрие  операторот за вршење на мониторинг по 
барање на надлежен орган а во согласност со Законот за животна средина. За 
годината за која се издава дозволата  операторот е должен да плати висина 
пропорционална од денот издавање до 31.12. истата  година. Операторот е 
должен оваа висина на надоместок да ја плати во рок од еден месец од датумот 
на издавање на Дозволата. 
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 3.Документација 
 

3.1.1  Документација ќе содржи податоци за: 
 а секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, 
опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за 
поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за 
животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава 
дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел; 
 б   целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и 
оценки направени на основа на тие податоци. 

в  Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на 
Надлежниот орган во било кое пристојно време. 

3.1.2  Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на 
Надлежниот орган на негово барање и без надокнада. 
3.1.3. Специфицираните и другите документи треба: 
а     да бидат читливи; 
б     да бидат направени што е можно побрзо; 
в   да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се 
приложат. 
3.1.4  Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува 
најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата. 
3.1.5 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се 
издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет 
години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:  
а   Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;  
б   најдобра проценка на количината создаден отпад; 
в   трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и  
г    најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.  
3.1.6.  Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи 
записник,доколку постојат жалби или тврдења за нејзино 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. 
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4.Редовни извештаи 

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги 
испраќа до Надлежниот орган за животна средина 
 
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2 

 
а  во однос на наведените емисиони точки: 
 
б  за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од 
Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите,операторот и 
надлежниот орган ќе се договарат за време на преговорите; 
 

         в  давање на податоци за вакви разултати и проценки како што може да            
биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели;  

 
           г  испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од...   
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5.Известувања 

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување: 
а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или 
критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција; а 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; 
б кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на 
постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика 
загадување; и  
в 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: 
а перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, 
за која се издава дозволата;  
б 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 
 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното 
појавување, за следниве работи: 
а  било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име   или 
адресата на регистрирана канцеларија; 
б  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 Емисии во атмосфера 
6.1.1 Фугитивните емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 

6.1.1 
 

Tabela 6.1.1 : Следење на фугетивни емисии 

Референтна точка      Опис Локација на точката на 
емисија 

Точкасти  извори на емсии ви атмосфера не постојат 

  Додадете редови по потреба 
 

 Временските периоди од 6.1.2, 6.1.3 соодветствуваат на оние од прифатениот 
оперативен план во поглавјето 8 од оваа дозвола. 
6.1.2  Пропишување на граничните вредности за вкупна прашина во амбиентниот 
воздух во рамките на инсталацијата ќе биде по донесување на соодветна 
регулатива за ваков вид инсталации која се однесува на максимално дозволени 
концентрации и количини на штетни материи кои се испуштат во воздухот.  

6.1.3 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од 
границите на инсталацијата. 
6.1.4 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба 
да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад. 
 
6.2 Емисии во почва   

6.2.1 Нема да има емисии во почвата. 
 
 
6.3    Емисии во вода(различни од емисиите во канализација) 
 
 6.3.1 Не постојат емисии во површинска вода ниту во канализација.       
    Фекалните и  отпадните санитарни води се собираат во септички  јами.
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6.4 Емисии на бучава и вибрации 

- Бучава 
 

6.4.1 На локацијата нема емисии на бучава.Според природата на  
дејноста, активностите во инсталацијата не создаваат штетни вибрации. 
Нема извори на јонизирачко зрачење.        
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7.Оперативен план                                                                                                                                                                                                                                                           
7.1.1 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. 

Или: 

7.1.2  Операторот ќе го спроведува оперативниот план кој е составен дел 
на барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган. 

 

1. Опис 

а)  Изградба на сушара за живинарски отпад; 

б) Замена на азбестцементните покривни плочи 

2. Предвидена дата за почеток на реализација 

а) септември 2010 год 

б) март 2011 год 

3.Предвидена дата за завршување на реализација 

а) мај 2011 год 

б) април 2011 год 

4. вредност на емисии до и за време на реализација 

а) Не е утврдена поради тоа што зависи од начинот на употреба од страна на индивидуалните 
земјоделци 

б) не постои можност да се измери 

5. Вредност на емисиите по реализација на активностите 

а) примената на стабилно ѓубриво нема да влијае негативно врз животната средина 

б) Ќе се исклучи потенцијална можност за негативно влијание врз вработените и евентуално 
несилките 

6. Влијание врз ефикасноста 

а) Ќе се ослаби финансиската  
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8. Договор за промени во опишана форма 
 

8.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се 
користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на 
следниот начин: 
а Операторот ќе í даде на Надлежниот орган писмено известување за 
деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) 
дел(ови) од оваа дозвола:и 

б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на 
предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за 
животната средина од страна на инсталацијата за која се издава 
дозволата. 
 
8.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена 
писмено со Надлежниот орган, 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 секој 
релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се 
дополнува. 
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Додаток 1 
   

Писмена потврда 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 го задоволи условот 5.1.2 од оваа 
дозвола. Мерните 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, 
поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална 
доверливост во согласнот со Законот за животна средина.Потврдата треба 
да содржи: 
 

Дел А 

 Име на операторот. 

 Број на дозволата. 

 Локација на инсталацијата. 

 Датум на доставување на податоци. 

 Време, датум и локација на емисијата. 

 Карактеристики 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 животната 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 потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.



B - Dozvola za  usoglasuvawe so operativen plan : Zakon za `ivotna sredina 
Instalacija za koja se izdava dozvolata : FRE[  FARM DOO, Skopje 

OP[TINA ILINDEN   Dozvola Br09 

 Datum na izdavawe na Dozvolata     
22 

 
                                                                                         
Додаток 2 
 
 
Пенали како мерка за исполнување на обврските од Дозволата 
 
Со овој додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на 
обврките до Дозвлата за усогласување со оперативен план на 
операторот на инсталацијата издадена од Градоначалникот на Општина 
Илинден, и се определува висина на пеналите во случај на 
неисполнување на обврските од оперативниот план кој е составен дел од 
дозволата. 
 
 
 
12.2  Определување на пенали 
 
 
1.Операторот на инсталацијата е должен да ги исполни сите услови, 
мерки и временски рокови пропишани во Дозволата,како и мерките со 
временските рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел 
на Дозволата. 
2..Надлежниот орган како мерка за реализација на оперативен план 
определува пенали во висина од 120% од висината на трошоците за 
спроведување на оперативен план. 
3.Операторот ќе ги спроведува договорените мерки наведени во 
Дозволата за усогласување со оперативен план и е должен придржувајќи 
се на временските рамки писмено да го извести Надлежниот орган,во рок 
од 14 дена по извршување на секоја од пропишаните мерки. 
4.Преку овластен испектор за животна средина да изврши испекциски 
надзор кој ќе утврди дали условите и мерките во дозволата се 
спроведени од страна на операторот на инсталацијата. 
5.Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот 
на инсталацијата согласно оперативниот план,овластениот испектор ќе 
донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно 
оперативниот план. 

 
 
 
 

  
 
 


	НАЦРТ-Б Дозвола за усогласување на
	Име на компанија
	ФРЕШ ФАРМ ДОО,увоз-извоз
	SKOPJE
	Адреса:
	Ул. 8 бр.87 н. Илинден
	5T            1041  Илинден
	5T                                                             Број на дозвола
	5TДозвола Br. од


	Содржина:
	Вовед
	Фармата за одгледување на кокошки несилки се наоѓа во близина на живинарската фарма Белимбегово од левата страна на автопатот Скопје-Куманово(100м) со кого е поврзана преку надвозник со пат со подлога со макадам. Фармата е изградена на земјиште со пов...
	5TКомуникација
	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 комуник...
	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 подат...
	Промени во дозволата
	Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина. Предавање на Дозволата при престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Органот. Со цел Барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на надлежниот о...
	Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопстваник, согласно член 118 од законот за животна средина. Доколку Дозвол...
	Предмет на барани и доставени документи
	Број на дозвола Бр.       5Tод
	Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010), го овластува
	ФРЕШ ФАРМ ДОО Skopje ("Оператор")

	со регистрирано седиште на
	Aдреса : ул.8 бр. 87 н. Илинден
	Поштенски број : 1041 Илинден
	Држава: Република Македонија
	Број на регистрација на компанијата ЕМБС : 5768306                                                                         да раководи со инсталација
	Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги ФРЕШ ФАРМ ДОО увоз- извоз
	во рамките на дозволата и условите во неа.
	Datum
	1.1.3 Оваа дозвола е само  за потребите на ИСКЗ според Закон за животна средина  (Службен Весник на РМ 53/2005, 81/2005, 24/2005) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и ...


	2. Работа на инсталацијата
	2.1 Tехники на управување и контрола
	2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во барањето за дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
	2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искус...
	2.1.3  Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

	2.1.4  Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните обврски.
	2.2 Суровини(вклучувајќи и вода)
	2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата,ќе користи суровини  (вклучувајќи и водата) онака како што опишано  во документите наведени во глава IV,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 безбедноста на складиштата.
	2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива.

	2.3  Ракување и складирање на отпадот
	2.3.1  Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот  онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1) и (2.3.2), или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
	2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини на процесот на производство, контрола на записите.
	2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини на процесот на производство, контрола на записите.
	2.3.3 Одржување на поилите во добра работна кондиција зaради превенција на истекување.
	2.3.4 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали.
	2.3.5 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел минимизирање на расипувањето и загубата на храна
	2.3.6 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато
	2.3.7 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на располагање резервна површина за р...
	2.3.8 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфра на следните површини и периоди:
	 на мочурливо земјиште
	 на земјиште кое е замзната или покриено со снег
	 површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде каналите делумно или потполно се испонети со почва
	 површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци
	 за период од ноември до март
	 екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата
	 екскретот треба да се расфрла одобро порано отколку подоцна за време      на вегетецискиот период
	 кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи
	 екскретот треба да се расфрла само преку ден
	 кога правецот на ветерот е во насока на населени места или соседни куќи
	 кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба пр. Фестивали или јавни празници
	2.3.9   Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со соодветен ланчаст распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво
	2.4 Преработка и одлагање на отпад

	2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во поглавје В, или на друг начин договорено написмено со Надлежниот орган.
	2.4.2 .Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.
	2.5 Спречување и контрола на хаварии
	2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во поглавје , или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
	2.6 Мониторинг
	2.6.1 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.
	2.6.2 Операторот ќе обезбеди:                                                                                          a  безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со т...
	в  Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

	2.7 Престанок на работа
	2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено13T.
	2.8 Инсталации со повеќе оператори
	3.Документација
	3.1.1  Документација ќе содржи податоци за:
	а секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесува...
	б   целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

	в  Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.
	3.1.2  Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
	3.1.3. Специфицираните и другите документи треба:
	а     да бидат читливи;
	б     да бидат направени што е можно побрзо;

	в   да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
	3.1.4  Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
	3.1.5 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
	а   Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
	б   најдобра проценка на количината создаден отпад;
	в   трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
	г    најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

	3.1.6.  Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник,доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку има...


	4.Редовни извештаи
	4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина

	5.Известувања
	5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:
	а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција; а кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитира...
	б кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
	в 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:
	а перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
	б 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
	5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
	а  било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име   или адресата на регистрирана канцеларија;
	б  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;


	6.Емисии
	6.1 Емисии во атмосфера
	Временските периоди од 6.1.2, 6.1.3 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од оваа дозвола.
	6.1.2  Пропишување на граничните вредности за вкупна прашина во амбиентниот воздух во рамките на инсталацијата ќе биде по донесување на соодветна регулатива за ваков вид инсталации која се однесува на максимално дозволени концентрации и количини на шт...
	6.1.3 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
	6.1.4 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
	6.2 Емисии во почва
	6.2.1 Нема да има емисии во почвата.

	6.4 Емисии на бучава и вибрации
	- Бучава
	6.4.1 На локацијата нема емисии на бучава.Според природата на  дејноста, активностите во инсталацијата не создаваат штетни вибрации.
	Нема извори на јонизирачко зрачење.


	7.Оперативен план                                                                                                                                                                                                                                          ...
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