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Вовед 

Овие воведни белешки не се дел од дозволата 
 

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна 
средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 161/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 
42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18)  за работа на 
инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во 
Уредбата за Определување на инсталации за кои се издава 
интегрирана еколошка дозвола со временски период за поднесување 
на оперативни планови„ до одобреното ниво во Дозволата.  
 
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз и 
извоз “Пекабеско АД” од Скопје работи од 1972 година. Во 1991 година 
согласно Законот за трансформација на општествените претпријатија, 
“ПКБ Скопје” се трансформира во акционерско друштво во приватна 
сопственост “Пекабеско АД” – Скопје. Регистрирано е во Централниот 
регистар на Република Македонија со ЕМБС 4059867. 
 
Примарната дејност на Пекабеско е составена од два сегмента:  

- производство на сувомеснати производи, и  
- дистрибуција на храна од различни брендови од увоз.  

 
Покрај дистрибуцијата на храна од увозни брендови, во 1998 

година, ПЕКАБЕСКО започна со производство на сувомеснати 
производи. Денес палетата на сувомеснати производи опфаќа 
најразлични видови трајни, димени и полутрајни производи. 
ПЕКАБЕСКО е носител на признанието Супербрендс, кое е потврда за 
високиот квалитет и високиот стандард на производството на 
компанијата. За своето тековно производство, ПЕКАБЕСКО АД Скопје 
поседува сертификат за успешно имплементиран ISO 22000 стандард 
во делот на производство и трговија кој што е валиден до мај 2019 
година. Сертификацијата е извршена од страна на компанијата TUV 
NORD CERT.  

Локацијата на објектот „Пекабеско” се наоѓа во Горна Јурија, на 
земјиште кое со урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино е 
одредено како зона за изградба на индустриски објекти, на локациски 
блок 3, парцела 3.1-Г2.  
Парцелите, кои се предмет на овој опис припаѓаат на катастарска 
Општина Кадино, Општина Илинден, се означени како к.п. 383/25 и 
383/27.  
Парцелата е со неправилен облик, со површина од 37606 м2 согласно 
Имотен лист број 1343. На парцелата е изграден објект По+П+ 2, со 
висина до 12,50 метри (кота на венец). 

Предметната локација е во склоп на индустриско – стопанска 
зона, со дефинирани услови за користење на земјиштето. 
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Објектот со администрација, производство и складиштa е поставен по 
подолжната оска во правец северозапад- југоисток. Пратечките објекти 
се генерално сместени во југоисточниот дел од локацијата.  
Главниот објект, производно- складишниот погон е поделен како:  
-блок A – гардероби, санитарни јазли, трпезарија и ресторан со 
пратечки содржини во приземјето и административен дел на катот  
-блок B – производен погон  
-блок Ц - дистрибутивното складиште  
-блок Д – гардероби и санитарни јазли, технички и енергетски 
простории, канцеларии  
-управна зграда со катност ПО+П+2 
Останатите објекти со пратечки содржини се:  
- портирница  
- настрешница за леки коли  
- перална за миење возила  
 
- пречистителна станица  
- трафостаница  
- дизел агрегат  
- јамна вага  
- надземен резервоар за нафта 
Главните процеси што се одвиваат во Друштвото за трговија, 
производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз “ПЕКАБЕСКО АД” – 
Кадино Илинден, се делат на два дела:  

1. Складирање и дистрибуција на прехранбени производи и цигари  
2. Производство и дистрибуција на производи од месо  

 
1. Складирање и дистрибуција на прехранбени производи и цигари  

 
Вкупниот капацитет на овој дел е 5395 т.  
Во овој дел, процесите се поделени според видот на производите и тоа:  
- Складирање на смрзнато месо и масно ткиво со капацитет од 3500т.  
 
- Складирање на смрзната риба, со капацитет од 700т  
- Складирање на смрзнато овошје и зеленчук со капацитет 500т  
 
- Складирање на оладени млечни производи, со капацитет од 200т  
 
Производите се примаат во оригинално пакување, на палети.  
- Складирање на масло за јадење на амбиентална температура, со 
капацитет од 200т.  
 
- Складирање на UHT млеко на амбиентална температура, со 
капацитет од 200т.  
 
- Складирање на амбиентална температура, со капацитет од 50т.  
 
- Складирање на цигари, со капацитет од 45 т.  
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2. Производство и дистрибуција на производи од месо  
 

Во производството ќе се користат сите видови на месо: смрзнато 
пилешко месо, смрзнато говедско месо, смрзнато мисиркино месо и 
смрзнато свинско месо, но и свежо (оладено) месо. Односот на 
смрзнато и оладено месо е во однос 80 : 20.  
За полнење на колбасите се користат природни црева, вештачки црева, 
РЕ, колагени и целулозни црева.  

Во овој дел се врши микроконфекционирање и уситнување на 
обликувано месо, и истото се пакува во модифицирана атмосфера и се 
дистрибуира смрзнато или оладено.  
Вкупниот производен капацитет е 9372 т/година (без месото за 
откостување) Производството е поделено по категории производи и 
тоа:  
- Конфекционирано и обликувано месо, со капацитет од 792т/ год  
- Полутрајни и барени колбаси, со капацитет од 5480т/год  
- Трајни колбаси  
- Полутрајни сувомесни производи, со капацитет од 1500т/год  
- Трајни колбаси и трајни сувомесни производи со капацитет од 
1000т/год и  
- Конзерви од месо (паштети и нарезоци), со капацитет од 600т/год  
 
 
Други интегрирани дозволи поврзани со оваа 
инсталација 
Сопственик на дозволата дрој на 

дозвола 
дата на  
издавање 

нема  / / 

 

 
заменети дозволи/согласности/овластувања поврзани 
со оваа инсталација 
сопственик референтен 

број 
дата на 
издавање 

нема                                                                               / / 
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Комуникација 

 Доколку сакате да контактирате со надлеженото лице 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 Надлежното лице во 
Општина Илинден на адреса: ул.9 бб. Илинден, Република Македонија. 

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. 

 Преглед на барани и доставени документи 
Предмет  датум  коментар 
Барање бр.  14.03.2019   
Известување  11.04.2019  доставено 

известување за 
дополна  
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дополна на 
барање 

30.04.2019   доставена дополна  

известување за 
дополна 

13.05.2019   достава на 
забелешки 

ургенција 08.07.2019    
достава 23.07.2019   достава на 

документација 
пресметка за 
поднесување 
барање  

24.07.2019   доставено за наплата 

објава     весник 
достава на 
договор 

08.08.2019    

барање 29.08.2019   мислење до 
Водостопанство АД 

дозвола бр.  одлуч
ено 
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Дозвола 

Закон за животна средина 
Дозвола 
Број на Нацрт дозвола  
(бр._________) 
Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност 
во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 
на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 461/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 
28/18, 65/18, 99/18), го овластува 
 
Име на компанијата                               "Пекабеско АД-Кадино Илинден" 
 
Со регистрирано седиште на 
адреса                                                             ул.10 бр.44, Кадино,Илинден 
поштенски број, град                                           1014 Илинден, Скопје 
држава                                                                        Р.Македонија 
број на регистрација на компанијата                          4059867  
да раководи со инсталацијата, 
 
Цело име на инсталацијата : Друштво за   трговија, услуги, шпедиција, 
увоз и извоз Пекабеско АД  
во рамките на дозволата и условите во неа. 
 

                                                                       Потпис 
Градоначалник на Општина 
Илинден 
м-р Жика Стојановски 

                                                                                     Датум 
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Услови 

1 Инсталација за која се издава дозволата 

1.1. Операторот е овластен да изведува активности и/или 
поврзани активности наведени во Табела 1.1. 

Табела 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  

Граници на 
наведената 
активност 

Прилог 2 
6.3 обработка и 
преработка 
наменети за 
производство на 
храна од(б) 
животински 
суровини(освен 
млеко), со 
капацитет на 
готови производи 
од 5 до 75т/ден.  

производство на 
сувомеснати 
производи 

35тони/ден 
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1.2. Активностите овластени во условите 1.1. ќе се одвиваат 
само во границите на локацијата прикажана во Табела 
1.2.   

 
Табела 1.2 
Документ 
 

Место во документацијата 

Барање за Б-интегрирана 
еколошка дозвола бр.(09-670/1)  

Прилог 3- Имотен лист 

 
 

 
 Мапа на инсталацијата 
  

1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за 
животната средина (Службен Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 461/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 
42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18) и ништо во оваа 
Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за 
исполнување на условите и барањата од други закони и 
подзаконски акти. 

1.4. По добивање на Б-интегрираната еколошка дозвола, Операторот 
е должен да го плати годишниот надомест за поседување на                                  
Б интегрираната еколошка дозволата, за период за кој ја 
поседува. Годишниот надомест Операторот ќе го плаќа во текот 
на календарската година.  

1.5.  Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и 
емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. 
Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа 
Дозвола.  
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1.6. Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во 
барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот 
орган.  

1.7. Операторот се задолжува редовно да врши мерења на емисии и 
истите да ги достави до Надлежниот орган ( Додаток 2 , Табела 
Д2)  

1.8. Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија , 
Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, 
подземните води и водите за евентуално загадување. 

• 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 за отпад, односно празни 
пластични буриња,  
• предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата, и 
знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните 
карактеристики на складираниот отпад.  
1.9. Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. 

Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба 
условите зададени во неа ќе се изменат.  

1.10. Најдоцна 1 година пред истекот на важноста на дозволата 
Операторот е должен да поднесе ново Барање за обновување на 
дозволата. 
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2. Работа на инсталацијата 

2.1. Техники 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 има поставено менаџер со соодветно 
квалификувано и со соодветно работно искуство (Бранислав Трпковски) 
кој е 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.  
2.1.5. Назначеното лице кое ќе биде одговорно за прашање од 
животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на 
останатиот персонал.  
2.1.6. Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен 
чии должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола. 
 2.1.7. Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за 
идентификување на потребите од обука и за обезбедување на 
соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има 
значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да 
чува записи од одржаните обуки.  
2.1.8. Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест 
и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може 
да добие информации во врска со состојбата на животната средина од 
Операторот во секое време.  
2.1.9. Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на 
целата фабрика и соодветна придружната опрема која ќе има ефект 
врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои 
се издадени од страна на производителите/добавувачите или 
инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја алоцира 
одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти 
од оваа програма на соодветните вработени лица. 
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2.1.10. Операторот ќе воспостави процедури за да се обезбеди 
превземање на корективни мерки доколку специфицираните барања од 
дозволата не се исполнети. Во процедурите ќе се дефинираат 
одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага 
и корективни активности во случај на пријавени прекршувања. 
2.1.11. Операторот ќе води Регистар на белешки за заштита и сигурност 
на сите суровини кои ги користи во инсталацијата. 
 

2.2. Суровини (вклучувајќи и вода) 

2.2.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе користи 
суровини (вклучувајќи и вода) онака како што е опишано во 
документите наведни во табела 2.2.1, или на друг начин договорен со 
Надлежниот орган во писмена форма.  

 

 
 Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) 
опис документ дата кога е 

примено 
Листа на суровини  барање за Б 

интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 
 

Основни суровини барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Помошни материјали барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

прехрамбени 
конзерванси 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Горива (количина на 
горива и начин на 
чување) 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Детали за суровини, 
меѓупроизводи, 
производи , итн. 
Поврзани со процесите, 
а кои се употребуваат 
или се создадени на 
локацијата 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Суровини, помошни 
материјали, други 
супстанции и енергии 
употребени или 
произведени во 
инсталацијата 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 
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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.  Сите суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната 
содржина. 
2.2.4. Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на 
количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги 
идентификува начините за поефикасно користење на истата.  
2.2.5. Операторот ќе го известува Надлежниот орган за животна 
средина за секоја промена на суровините кои ги користи надвор од 
оние кои се наведени во барањето. 
2.2.6. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
2.2.7. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
 

2.3. Ракување и складирање на отпадот  

2.3.1. Операторот, согласно условите во 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 договрен со надлежниот орган во 
писмена форма.  
 
 Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот 
опис Документ Дата кога е 

примено 
опис на 
управување со 
течниот и цврст 
отпад  

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

одложување на 
отпадот во кругот 
на инсталацијата 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

складирање и 
ракување со 
суровини, 
производи и отпад 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 
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Табела 2.3.2 : отпад складиран на самата локација 
опис на 
отпадот  

место на 
складирање 
на самата 
локација 

начин на 
складирање 

услови на 
складирање 

    
    
    
    
    

2.3.2. Операторот ќе обезбеди дека отпадот, пред да се пренесе на 
друго лице, соодветно ќе се спакува и ќе се означи согласно 
националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила 
во врска со таквото означување. 
2.3.3. Операторот ќе врши ракување и складирање на отпадот 
(неопасен и опасен) согласно Законот за управување со отпад.  
2.3.4.  Отпадот да се категоризира согласно Листата на видови на 
отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 100/2005), јасно да се означи, соодветно 
да се оддели и складира во определени места, соодветно заштитени од 
прелевање и истекување. 
2.3.5. На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од 
една категорија со опасен отпад од друга категорија или со било каков 
друг неопасен отпад. 
2.3.6. На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има 
отпадоци. Во рамкитите на работните процедури, операторот ќе вклучи 
чистење на локацијата и елиминиација на изворите на отпадоци.  
2.3.7. Надвор од локацијата, во непосредна близина, не смее да има 
отпад по потекло од операторот. 
2.3.8. Доколку количините на отпад ја надминат количина на неопасен 
отпад од 150 тони годишни и 200 килограми опасен отпад согласно 
Законот за управување со отпад, Операторот ќе изготви Програма за 
управување со отпад и истата ќе ја доставува до Надлежниот орган до 
30 Септември во тековната година и Годишен извештај за 
спроведување на своите програми најдоцна до 31 јануари, за 
програмата од претходната година.   
2.3.9. Во комуналниот отпад не смее да има нус производи од 
животинско потекло  
2.3.10. Операторот ќе ги обновува договорите со овластени компании за 
подигнување на сите видови отпад. 
2.3.11. Операторот ќе го известува надлежниот орган за било каква 
промена во однос на количините, видовите на отпадф и било каква 
промена во Договорите за подигнување на отпад. 
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2.4. Преработка и одлагање на отпад 

2.4.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува 
или одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во 
Табела 2.4.1., или на друг начин договорен во писмена форма со 
Надлежниот орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво 
инертен отпад. 
2.4.3. Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата 
локација ќе се одвива само во согласност со условите од оваа Дозвола 
и во согласност со соодветната национална и европска легислатива и 
протоколи. 
2.4.4. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на 
активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој 
нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со 
соодветната национална и европска легислатива и протоколи.  

 Табела 2.4.1 : искористување и отстранување на отпадот 
Опис документ дата кога е 

примено 
отпад од пакување на 
суровини (хартија, 
пластика, метал, дрво) 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

комунален отпад поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

фракции на 
селектиран комунален 
отпад (метал, хартија 
картон, пластика) 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

материјали 
несоодветни за 
конзумирање 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

искористени гуми поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

моторни и масла за 
подмачкување 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

Табеларен приказ со 
различните видови 
отпад, генерирани 
количини и начин на 
управување 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

Копии од договори со 
постапувачи со отпад 

прилози во барањето 14.03.2019 г 
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2.4.5. Комуналниот отпад, како и сите видови на отпад кои што се 
генерираат во инсталацијата, континуирано да бидат отстранети од 
кругот на инсталацијата во согласност со соодветната национална и 
европска легислатива како и протоколи.  
2.4.6. Се забранува оставање, фрлање, напуштање, спалување или 
неконтролирано отстранување на отпадот.  
2.4.7. Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен 
отпад како и мешање со друг вид неопасен отпад.  
2.4.8. Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во 
согласност со членот 39 од Законот за управување со отпад.  
2.4.9. Операторот ќе изврши испитување на карактеристиките на 
опасниот отпад, од страна на овластено акредиторано правно лице. 
2.4.10. За отпадот кој е наменет за транспорт, Оператоторот ќе издава 
идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за 
карактеристиките на отпадот. 
2.4.11. 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 превземачот и транспортерите на отпад  

· Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање 
на отпадот.  

· Крајна дестинација на отпадот.  

2.4.12. комуналните возила со кои ќе се врши транспорт на отпад 
потребно е да поседуваат Изјава за сообразност 
2.4.13. 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 
2.4.14. Отпадоците создадени во инсталацијата, како минимум, ќе 
бидат земени и анализирани таму каде што е тоа можно. Дополнителни 
примероци ќе бидат земени и тестирани во случај на:  
 Промена на дестинацијата на отстранување или рециклирање на 
отпадот;  
 Сомнеж дека составот на отпадот е променет така што избраната 
маршута на отпадот не е повеќе соодветна. Копиии од овие анализи ќе 
бидат испратени до Надлежниот орган. Методите на анализите ќе 
бидат пријавени на Надлежниот орган во рок од 1 (еден) месец од 
датумот на издавањето на оваа Дозвола или при секое менување на 
методите.  
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2.4.15. Начинот на постапување со отпадот од животинско потекло, 
создаден во инсталацијата, ќе биде во согласност со Законот за 
нуспроизводи од животинско потекло (Сл. Весник на РМ, бр.113/07 од 
20.09.2007), како и начелата на Добра фармерска и Добра хигиенска 
практика (НДТ)  
2.4.16.  Оставање, фрлање и неконтролирано отстранување на 
нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати е забрането. 
Операторот потребно е да поседува документ од Агенцијата за храна и 
ветеринарство за исполнети техничко-технолошките услови што треба 
да ги исполнуваат превозните средства за превоз на животински мрши 
и отпадоци од животинско потекло. 
2.4.17. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
2.4.18. Собирање и нештетно отстранување на Нус производите од 
животинско потекло да биде во согласност со Законот за нус производи 
од животинско потекло(Службен весник на РМ бр. 113/07, 144/14, 
149/15 и 53/16) и Правилникот за начинот на собирање и нештетно 
отстранување на нус производи од животинско потекло и технички-
технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот 
треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат собирање и 
нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло 
како и технички-технолошките услови што треба да ги исполнуваат 
превозните средства за превоз на нус производи.(Службен весник на 
РМ бр. 35/14). Правните лица кои вршат собирање, складираат, 
преработуваат или отстрануваат потребно е да имаат одобрение или 
регистрација за тој вид на активност издаден од Агенцијата за храна и 
ветеринарство. 
2.4.19. Контејнерите за повеќекратна употреба треба да се наменети и 
да се користат само за одредени производи, за да се избегне вкрстена 
контаминацијата, по претходно одобрување на официјалниот 
ветеринар за :  
1) превоз на различни нуспроизводи од животинско потекло и нивните 
деривати, по претходно чистење и дезинфекција помеѓу транспортот на 
различни нуспроизводи од животинско потекло  
2) превоз на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати 
од од Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло, 
по претходно нивно користење за превоз на производи наменети за 
човечка исхрана, под услови да се спречува вкрстена контаминација.  
3) Материјалите за пакување треба да се согорат или на друг начин 
нештетно да се отстранат во согласност со упатствата на официјалнот 
ветеринар. 
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2.5. Спречување и контрола на хаварии 

2.5.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе ги спречи и 
ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во 
документите наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин писмено 
договорен со Надлежен орган. 
 Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејства 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
обезбедување на 
границите на 
инсталацијата од 
пристап на 
невработени лица 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

уредување и 
одржување на 
околината во 
инсталацијата 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

начин на 
обезбедување и 
обележување  на 
опасни места 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

укажување на прва 
помош во случај на 
повреда на работа 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

мерки и средства за 
заштита од пожар 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

 

2.5.2. Операторот, согласно условите  ќе изготви документ во кој ќе 
биде содржана неговата политика за спречување на хаварии и ќе 
обезбеди истата соодветно да се применува. Политиката за 
спречување на хаварии ќе биде така дизајнирана да гарантира високо 
ниво на заштита на луѓето и животната средина со помош на соодветни 
средства, структури и системи на управување.  
2.5.3. Операторот ќе изврши проценка на ризикот со цел да определи 
дали инсталацијата има потреба од постројка за задржување на водата 
користена против пожари.  
2.5.4. Во случај да постои значителен ризик од испуштање на 
контаминирана противпожарна вода, Операторот треба, врз основа на 
наодите од проценката на ризикот да подготви и спроведе, во 
согласност со Надлежниот орган, соодветна Програма за управување 
со ризици. Програмата за управување со ризици комплетно ќе се 
спроведе во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на 
известувањето од страна на Надлежниот орган.  
2.5.5. Врз основа на Процедурата за однесување во итни случаи, 
Операторот треба да изготви План за постапување во итни случаи во 
кој точно ќе бидат дефинирани сите инциденти кои може да се случат 
на постројката, влијанието на инцидентот врз здравјето на луѓето и 
животната средина како и начинот на постапување во при секој 
одделен инцидент.  
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2.5.6. Операторот е должен за настаната хаварија Веднаш да го 
извести надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за 
работите од областа на животната средина и да му ги достави 
следниве податоци: 

- Околности во кои се случила хаваријата, 
- Присутни опасни супстанции за време и после хаваријата, 
- Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето 

на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на 
хаварија 

- Да идентификува и постави мерки за да се избегне повторно 
случување на несреќата 

- Идентификува и постави било какви други активности за санација 
- Превземени вонредни мерки 

2.5.7. операторот е должен за предвидените активности и мерки за 
безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да 
ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата 
2.5.8. опeраторот ќе ги анализира и проверува мерките за безбедност 
на секои 3 години и истите ќе дозволи да бидат достапни до јавноста 
 

2.6. Мониторинг 

2.6.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува 
мониторинг, ќе го анализира  и резервира истиот како што е опишано  
во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин 
договорен со надлежниот орган.  

 
 Табела 2.6.1 : Мониторинг 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Места на мониторинг 
и земање на 
примероци 
Техники и методи на 
извршени мерења 
Резултати од 
мерењата 

Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019г 

2.6.2. Оператор ќе обезбеди:  
2.6.2.1. Безбеден и постојан пристап до мерните места, за да 
овозможи земањето примероци/мониторинг да биде изведено во 
релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не 
е поинаку наведено во Додатокот, и   
2.6.2.2. Безбеден пристап до другите точки на земање на 
примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.  

Земањето примероци и анализите ќе се изведуваат според ИСО 
стандарди.  
2.6.3.  Методите кои ќе се користат за мониторинг на емисиите во 
воздухот ќе бидат одобрени од страна на Надлежниот Орган. 
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2.6.4. Согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, 
методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори 
(Сл. Весник на РМ бр. 11/2012), член 4, став 3 операторот на 
инсталацијата, мерењата може да ги врши преку сопствени 
акредитирани служби/лаборатории или преку научни и стручни 
организации или други правни лица, доколку се акредитирани за 
вршење на мерење на емисии во воздухот од стационарни извори 
согласно стандардот МКС EN 17025 (вршители на мерења). Со 
опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се 
одржува така што мониторингот да даде точни резултати за емисиите 
или испуштањата.  
Земањето примероци и анализите на загадувачите од стационарни 
извори на емисија ќе се врши согласно акредитираната метода 
согласно стандардот МКС EN 17025.  
Ако вршителот на мерења за одреден параметар не е акредитиран 
согласно стандардот МКС EN 17025 тогаш земањето примероци и 
анализите на тој параметар од стационарни извори ќе се врши согласно 
Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и 
средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник 
на РМ бр. 11/2012).  
За оној (оние) загадувач (и) кои не е (се) опфатен(и) со овој Правилник, 
а вршителот на мерења нема акредитирана метода согласно 
стандардот МКС EN 17025 за земање на примероци и анализа на 
истиот (истите), тогаш истите  треба да се вршат согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
Калибрирањето на автоматизираните системи за мерење треба да се 
вршат согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, 
методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори 
(Сл. Весник на РМ бр. 11/2012). Доколку автоматизираните системи за 
мерење во инсталацијата не се опфатени со горенаведениот 
Правилник тогаш нивната калибрација ќе се врши согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
2.6.5. Земањето примероци и анализите на параметрите од отпадната 
вода после пречистителната станица ќе се врши согласно Законските и 
подзаконските акти на РМ. 
Ако вршителот на мерења е акредитиран согласно стандардот МКС EN 
17025 за земање примероци и анализа на бараните параметри се 
смета дека го исполнува условот од првиот параграф од оваа точка. 
Ако вршителот на мерења за одреден параметар од отпадната вода 
после пречистителната станица не е акредитиран согласно стандардот 
МКС EN 17025 тогаш земањето примероци и анализите на тој 
параметар од стационарни извори ќе се врши согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
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2.6.6. Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето 
примероци и анализата може да се изменат во согласност со 
Надлежниот орган, по претходна евалуација на резултатите од 
извршеното тестирање.  
2.6.7. За она што не е опфатено со претходните точки од 
2.6.Мониторинг, операторот ќе се придржува кон НДТ  за мониторинг на 
емисиите, НДТ за мониторинг на животната средина (надвор од 
инсталацијата) и  НДТ за стандардите за мониторинг. 
2.6.8. На оние места каде можноста за мерење на параметарот е под 
влијание на мешање пред емисија, тогаш во согласност со Надлежниот 
орган, параметарот може да се оцени пред да се случи мешањето.  

2.7.   Престанок со работа 

2.7.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе обезбеди 
услови за престанок на работата Операторот, согласно со условите во 
дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на 
инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 
2.11.1. или на друг начин договорен со Надлежниот орган написмено.   
 
 Табела 2.11.1 : Престанок на работа 

 
Опис Документ дата кога е 

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

Барање 14.03.2019г 

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

3.1.1. Документација ќе содржи податоци за: 
 
А. Секоја неисправност, дефект или престанок со работа на 
постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и 
долготрајни мерки за поправка) што може да може да има, имало или 
ќе има влијание на перформансите за животна 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 
примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие 
податоци.  
3.1.2. Документацијата од 3.1.2. ќе биде достапна за инспекција од 
страна на надлежниот орган во било кое пристојно време. Копија од 
било кој специфичен или друг документ ќе му биде доставен на 
надлежниот орган на негово барање и без надокнада.  
3.1.3. Специфицираните и другите документи треба   

- Да бидат читливи; 
- Да бидат направени што е можно побрзо 
- 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 и 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: 

- Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис; 
- Најдобра проценка на количината на создаден отпад; 
- Трасата на транспортот на отпадот за одлагање 
- Најдобра проценка на количината на отпад испратен на 

преработка. 
- имиња на лице/фирми задолжена за транспорт како и 

детали околу добиената дозвола за собирање и транспорт 
на отпад 

- детали за крајната дестинација на 
одложување/рециклирање на отпадот и нејзината 
соодветност за прифаќање на уоатениот отпад 

- писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на 
опасниот отпад кој е испратен надвор од локацијата. 
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- количина и означување на типови на отпад кои се 
рециклираат или одложуваат на локацијата според Листата 
на видови на отпад (Сл.весник на РМ 100/05) 

3.1.6. Операторот на инсталацијата за која што 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 имала било каква 
истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да 
се чуваат во дневникот за таа цел. 

3.1.7. Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид 
на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги 
достави на увид :  

- Дозволи поврзани со инсталацијата  
- Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, 

испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во 
согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој 
се поврзува со перформансите во однос на животната околина 
на инсталацијата.  

- Целата кореспонденција со Надлежниот орган. 
 

3.1.8.  Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба 
да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на 
инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата 
треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да е 
управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и 
ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно 
случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го 
извести надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе 
евиденција за истиот. 

3.1.9. Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата, 
(член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични 
вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и 
критериумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна – Службен Весник на РМ бр.25/10), 
операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, 
согласно член 154 од Законот за животна средина (Службен 
весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 
192/15,39/16 и 99/18 ). 
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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 до 
Додаток 2: 
А. Во однос на наведетите 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 договорат за 
време на преговорите; 
В. Давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што 
може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие 
Табели 
г. Испраќање на извештаите до Надлежниот орган во рок 

наведен во  Табела Д2 во Додатокот 2 
д. сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено 

овластено лице од инсталацијата. 
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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; 
б. 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 ситуации: 
А. Перманентен престанок на работата на било кој дел или на 
целата инсталација за која се издава дозволата 
Б. Престанок на работата на дел или на целата инсталација за 
која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 
година 
В. Повторно стартување на работата на некој дел или на целата 
инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот со 
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: 
а. Било каква промена на трговското име на Операторот, 
регистрирано или адреса на регистрираната канцеларија; 
б. Промена на податоците за холдинг компанијата на операторот 
(вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот 
станува дел од неа) 
в. За активностите кога операторот оди во стечај, склучува 
доброволен договор или е оштетен. 
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6. Емисии 

6.1. Емисии во воздух  

6.1.1. Емисиите во воздухот од точката(ите) на емисија наведени во 
Табела 6.1.1. ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа 
Табела.  
 

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздух 
Ознака на точка 
на емисија/опис  

Извор локација на 
точката на емисија  

емиисии од 
котелска постројка 
котел 1 

котелска постројка 
 

координати 

емиисии од 
котелска постројка 
котел 2 

котелска постројка 
 

 

мерно место  
пушница 1 

комори за термичка 
обработка на 
месото 
сувомеснатите 
производи 
7 пушници 

 

мерно место 
пушница 1 

испуст од пушница  

мерно место 
пушница 2 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 3 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 4 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 5 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 6 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 7 

испуст од пушница  

 

6.1.2. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 
Табела 6.1.2. и 6.1.3. на точките на емисии и фреквенциите 
наведени во табелата. 
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табела 6.1.2.Граници на емисии во воздух 

параметри датум испуст од парен котел фреквенција 
на монитринг 

  mg/m3 mg/m3 ГВЕ емитир. 

колин(kg/h) 

 

јаглерод 
моноксид(CO) 

 / / 170 / два пати 
годишно 

сулфур 
двооксид(SO2) 

   1700 / два пати 
годишно 

азотни оксиди 
изразени како 
(NO2) 

   350 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор (HF) 

   5 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
хлор (HCl) 

   30 / два пати 
годишно 

прашина    100 / два пати 
годишно 

 

параметри датум испуст од парен котел 2 фреквенција 
на монитринг 

  mg/m3 mg/m3 ГВЕ емитир. 

колин(kg/h) 

 

јаглерод 
моноксид(CO) 

 / / 170 / два пати 
годишно 

сулфур 
двооксид(SO2) 

   1700 / два пати 
годишно 

азотни оксиди 
изразени како 
(NO2) 

   350 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор (HF) 

   5 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 

   30 / два пати 
годишно 
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соединенија на 
хлор (HCl) 

прашина    100 / два пати 
годишно 

 
 

 

табела 6.1.3. Граници на емисиите во воздух 

параметри мерно место(испуст од 
пушница 1) 

мерно место  (испуст од 
пушница 2) 

 

фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место(испуст од 
пушница 3) 

мерно место(испуст од 
пушница 4) 

фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место(испуст од 
пушница 5) 

мерно место(испуст од 
пушница 6 

фреквенција 
на 
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мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место (испуст од 
пушница 7) 

  фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

   

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50   еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

  еднаш 
годишно 

 

 

6.1.3. Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис 
надвор од границите на инсталацијата, 

6.1.4. Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради 
причината на одржување, емисиите вна чад се предизвикани од 
повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго 
од 20 минути во било кој период од 8 часовни и сите практични 
чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата. 
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6.1.5. Операторот редовно ќе ги одржува и чисти димоводните канали 
согласно Правилник за одржување во исправна состојба на 
оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за 
воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во 
објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки (Службен 
Весник на РМ бр.146/10). 

6.1.6. Од инсталацијата нема да има фугитивни емисии во воздух 

6.1.7. ГВЕ при согорување во ложишта на течни горива со топлинска 
моќност на огништето од 1 до 50MW се дадени во Табела 6.1.2. 

6.1.8. Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа 
дозвола треба да се интерпретираат на следниот начин: 

- Ниту една 24 часовна средна вредност не смее да ја надмине 
граничната вредност на емисијата 

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

6.1.9. Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис 
надвор од границите на инсталацијата.  

6.1.10. Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена 
пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и 
перзизтентен чад.  

6.1.11. Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради 
причината на одржување, емисиите на чад се предизвикани од 
повторно стартување на ладно, истото не треба да трае подолго 
од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични 
чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.  

6.1.12. Објекотот кој троши повеќе од 1 тон цврсто или повеќе од 
0.5 тон течно гориво на ден(1600 литри/ден наведени во дополна 
од Барањето) должен е со автоматски уреди да се мери бојата на 
чадот и содржината на сулфур диоксид во отпадните гасови 
најмалку двапати дневно, во моментот на стартување на 
ложиштето и во моментот на максимална часовна потрошувачка, 
а мерењето да не трае помалку од 10 минути од почетокот на 
стартот или уфрлањето на нови количества на гориво. За 
утврдени пречекорување веднаш се известува општината, а за 
исправноста на автоматскиот уред во однос на неговата 
ефикасност и за правилно функционирање, на секои 6 месеци се 
поднесува потврда (атест) (Правилник за начинот и роковите за 
мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените 
штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди што 
можат да го загадат воздухот над максимално дозволените 
концентрации Сл.лист 13/1976) 

6.1.13. во случај на дефект или на расипување на опремата за 
прочистување на отпадните гасови и пареи. операторот ќе ја 
намали или ќе ја прекине работата ако оспособувањето за 
нормална работа не се постигне во рок од 24 часа 
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6.2. Емисии во почва 

6.2.1.   Нема да има емисии во почвата.  
6.2.2. Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во 

почвата.  

6.3. Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) 

6.3.1. 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 

координати Пречистителна 
станица за отпадни 
води  

202м3/ден 

 
6.3.2. Тињата од Пречистената отпадна технолошка вода се носи во 

собирна јама која е изградена во согласност со техничките 
барања и прописи за ваков тип на градби. 

6.3.3. Течниот отпад врз основа на склучен договор се презема со 
специјални цистерни. 

6.3.4. Испуштањето на отпадните води ќе се врши согласно законската 
регулатива. 
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Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода 
Параматар изразен

и како 
 

единица гранична 
вредност за 
испуштање 
во 
површински 
води 

гранична 
вредност за 
испуштање во 
канализацион
ен систем 

pH °C °C 30 40 
суспендирани 
честици 

 mg/l 35 - 

талог  mg/l 0.3 20 
ХПК О2 mg/l 125 - 
БПК  О2 mg/l 25  
тешко 
разградливи 
липофилни 
честици 

 mg/l 20 150 

апсорбилни 
органски халогени 

 mg/l 0,1 0,5 

хлор вкупен  mg/l 0,4 0,4 
вкупен азот  mg/l 10 - 
амониум  mg/l 10 б 
вкупен фософор  mg/l 2 - 

 
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.  

6.3.6. Операторот ќе земе примероци и ќе врши мониторинг на местото 
на испустот најмалку 4 пати годишно(согласно Правилник 
бр.81/11) и на барање на Надлежен орган.  

6.3.7. При испуштање на отпадните води во канализациониот систем ќе 
бидат определени гранични вредности согласно Договор, а во 
рамки на граничните вредности определени во Правилникот. 

6.3.8. Операторот ќе го извести надлежниот орган за секоја 
непредвидена емисија во површинските води. 

 
 

6.4. Емисии во канализација 

6.4.1. Емисии во канализација од точките на емисија наведени во 
Табела 6.4.1.ќе потекнуваат само од изворите наведени во таа 
Табела.  

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација 
ознака на точката 
на емисија 

Извор канализација 
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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 временски период.  

6.4.3. Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од 
прифатената програма за подобрување од поглавје 8 од оваа 
дозвола.  

 
Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација  
Параметар точка на 

емисија  
Точка на емисија  Фреквенција 

на 
мониторинг 

 до 
(датум) 

од 
(датум) 

до 
(датум) 

од(датум)  

Вредно
ст 

Вредно
ст 

Вредно
ст 

Вредност 

      
    

 

6.4.4. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 
табела 6.4.3.а и 6.4.3.б, на точките на емисија и не поретко од 
наведенотот во таа Табелата. 

6.4.5. Нема да има испитување на било какви супстанции кои може да 
предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на 
нејзиното одржување  

6.5. Емисии на топлина 

6.5.1. Нема термално испуштање кое ќе влијае врз животната средина. 

6.6. Емисии на бучава и вибрации 

6.6.1. Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да 
бидат во согласност со стандардите пропишани во важечката 
законска регулатива Одлуката за утврдување во кои случаи се 
смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава 
(Сл.весник на РМ бр.1/09), правилникот за локациите на мерните 
станици и мерните места (Сл.весник на РМ бр.12/08) и 
Правилникот за граничните вредности на нивото на бучавата во 
животната средина (Сл.весник на РМ бр. 147/08),табела 6.6.1. 
 

Табела 6.6.2. Емисии на бучава 
степен на 
заштита од 
бучава 

преку ден преку ноќ се однесува 

III степен 70 60 постоечка 
локација 
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6.6.2. Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата еднаш 

годишно. 
6.6.3. Емисиите на бучавата нема да ја надминат границата од 70 db 

(преку ден) и 60 db (преку ноќ) надвор од локацијата на 
инсталацијата согласно пропишаната граница на дозволена 
бучавост од Одлуката за утврдување во кои случаеви се смета 
дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен 
весник на Република Македонија бр. 1 /09 ). 
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7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води  
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8. Програма за подобрување 

8.1.1. Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во 
Табела 8.1.1. заклучно со датумот наведен во таа табела ќе ги 
спроведе договорените мерки наведени вво Табела 8.1.1., 
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 
завршувањењето на мерките.  
 

Tabela 8.1.1 : Програма за подобрување 
ознака мерка датум на 

завршување 
8.1 приклучување на системот за пренос на 

природен гас 
ноември 2019 

8.2. План и програма за управување со 
отпад(намалување на количината на отпадот) 

2020 г 
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9. Договор за промени во пишана форма 

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

а. Операторот ќе му даде на надлежниот орган писмено 
известување за деталите на предложената промена, означувајќи 
го релевентиот(те) делови од оваа дозвола; и  
б. Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните 
влијанија на предложената промена(вклучувајќи и создавање на 
отпад) како ризик за животната средина од страна на 
инсталацијата за која се издава дозволата. 

9.1.2. 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 импламентација 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.  

Додаток 1 
Писмена потврда за условот 5.1.1.(известување), 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 емисијата. 
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде 
одделена од оние што не се доверливи, поднесена од одделен лист 
заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност 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 
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 време, датум и локација на емисијата 
 карактеристики и детали на емитираната(ите) супатанција(и), треба 

да вклучува 
 најдобра проценка на количина или интензитетот на емисијата и 

времето кога се случила емисијата 
  медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата; 
  преземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.  

 
Дел Б 

 други попрецизни податоци за предметот известен во делот А 
 преземени или планирани мерки за спречување за повторно 

појавување на истиот проблем 
 преземени 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. 

 изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на 
операторот. 
 

Додаток 2 Извештаи за податоци на мониторингот 
Параметрите за кои извештаите ќе бидсат направени, согласно со 
условите 4.1.2. од оваа дозвола, се наведени подолу. 
 

Табела Д2: Извештаи за податоци за мониторингот 

параметар точка на 
емисија 

период на 
давање 
извештаи 

почеток на 
периодот 

јаглерод 
моноксид-CO   со добивање на 

дозволата 
азотни оксиди-
NO2 

   

сулфурни 
оксиди изразени 
како  SО2 (за 
масла дадени 
апрема МКЦ 
B,НО,500-
гасовоти и 
течни горива, 
класификација и 
номенклатура) 
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гасовоити 
неоргански 
соединенија на 
хлор изразени 
како HCl 

   

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор изразени 
како ХHF 

   

прашина    

 

 



НАЦРТ Б интегрирана еколошка дозвола 
Инсталација за која се издава дозволата:Пекабеско АД 

Општина Илинден   дозвола бр.  

Додаток 1 
Писмена потврда за услвот 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 во податоците прикажани во делот А И Б треба бидат 
соодветни на условите во емисијата. Онаму кадешто е можно да се 
направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на 
емисијата.  
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде 
одделена од оние што не се доверливи, поднесена по одделен лист 
заедно со барањето за комерцијална доверливост во согласност со 
Законот за животна средина.  
Потврдата треба да содржи 
 
Дел A 

 Име на операторот. 
 број на дозвола. 
 локација на инсталацијата. 
 датум на доставување на податоци.   
 време, датум и локација на емисијата. 
 карактеристики и детали на елимираната супстанција, треба да 
вклучува:  
 најдобра проценка на количината или интензитетот на емисијата и 

времето кога се случила на 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.  
 Преземени или планирани мерки за спречување за повторно 
појавување на истиот проблем.  
 преземени 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.  
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Додаток 2 

Извештаи со податоците од мониторингот  

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно со условите 4.1.2. од 
оваа дозвола, се наведени подолу.  
 
Табела Д2: Извештаи за податоци од мониторингот  
Параметар Точка на 

емисија 
период на 
давање на 
извештаи 

почеток на 
периодот 

емисии од 
пречистителна 
станица 

 два пати 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

емисии од оџаците  еднаш 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

емисии од бучава  еднаш 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

доколку се констатира деа концентрациите на емисиите ги надминуваат 
границите или постои сомнеж,на барање на Надлежниот орган бројот на 
анализите во тековната година ќе се интензивира. 
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Вовед 

Овие воведни белешки не се дел од дозволата 
 

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна 
средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 161/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 
42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18)  за работа на 
инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во 
Уредбата за Определување на инсталации за кои се издава 
интегрирана еколошка дозвола со временски период за поднесување 
на оперативни планови„ до одобреното ниво во Дозволата.  
 
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола 

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз и 
извоз “Пекабеско АД” од Скопје работи од 1972 година. Во 1991 година 
согласно Законот за трансформација на општествените претпријатија, 
“ПКБ Скопје” се трансформира во акционерско друштво во приватна 
сопственост “Пекабеско АД” – Скопје. Регистрирано е во Централниот 
регистар на Република Македонија со ЕМБС 4059867. 
 
Примарната дејност на Пекабеско е составена од два сегмента:  

- производство на сувомеснати производи, и  
- дистрибуција на храна од различни брендови од увоз.  

 
Покрај дистрибуцијата на храна од увозни брендови, во 1998 

година, ПЕКАБЕСКО започна со производство на сувомеснати 
производи. Денес палетата на сувомеснати производи опфаќа 
најразлични видови трајни, димени и полутрајни производи. 
ПЕКАБЕСКО е носител на признанието Супербрендс, кое е потврда за 
високиот квалитет и високиот стандард на производството на 
компанијата. За своето тековно производство, ПЕКАБЕСКО АД Скопје 
поседува сертификат за успешно имплементиран ISO 22000 стандард 
во делот на производство и трговија кој што е валиден до мај 2019 
година. Сертификацијата е извршена од страна на компанијата TUV 
NORD CERT.  

Локацијата на објектот „Пекабеско” се наоѓа во Горна Јурија, на 
земјиште кое со урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино е 
одредено како зона за изградба на индустриски објекти, на локациски 
блок 3, парцела 3.1-Г2.  
Парцелите, кои се предмет на овој опис припаѓаат на катастарска 
Општина Кадино, Општина Илинден, се означени како к.п. 383/25 и 
383/27.  
Парцелата е со неправилен облик, со површина од 37606 м2 согласно 
Имотен лист број 1343. На парцелата е изграден објект По+П+ 2, со 
висина до 12,50 метри (кота на венец). 

Предметната локација е во склоп на индустриско – стопанска 
зона, со дефинирани услови за користење на земјиштето. 
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Објектот со администрација, производство и складиштa е поставен по 
подолжната оска во правец северозапад- југоисток. Пратечките објекти 
се генерално сместени во југоисточниот дел од локацијата.  
Главниот објект, производно- складишниот погон е поделен како:  
-блок A – гардероби, санитарни јазли, трпезарија и ресторан со 
пратечки содржини во приземјето и административен дел на катот  
-блок B – производен погон  
-блок Ц - дистрибутивното складиште  
-блок Д – гардероби и санитарни јазли, технички и енергетски 
простории, канцеларии  
-управна зграда со катност ПО+П+2 
Останатите објекти со пратечки содржини се:  
- портирница  
- настрешница за леки коли  
- перална за миење возила  
 
- пречистителна станица  
- трафостаница  
- дизел агрегат  
- јамна вага  
- надземен резервоар за нафта 
Главните процеси што се одвиваат во Друштвото за трговија, 
производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз “ПЕКАБЕСКО АД” – 
Кадино Илинден, се делат на два дела:  

1. Складирање и дистрибуција на прехранбени производи и цигари  
2. Производство и дистрибуција на производи од месо  

 
1. Складирање и дистрибуција на прехранбени производи и цигари  

 
Вкупниот капацитет на овој дел е 5395 т.  
Во овој дел, процесите се поделени според видот на производите и тоа:  
- Складирање на смрзнато месо и масно ткиво со капацитет од 3500т.  
 
- Складирање на смрзната риба, со капацитет од 700т  
- Складирање на смрзнато овошје и зеленчук со капацитет 500т  
 
- Складирање на оладени млечни производи, со капацитет од 200т  
 
Производите се примаат во оригинално пакување, на палети.  
- Складирање на масло за јадење на амбиентална температура, со 
капацитет од 200т.  
 
- Складирање на UHT млеко на амбиентална температура, со 
капацитет од 200т.  
 
- Складирање на амбиентална температура, со капацитет од 50т.  
 
- Складирање на цигари, со капацитет од 45 т.  
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2. Производство и дистрибуција на производи од месо  
 

Во производството ќе се користат сите видови на месо: смрзнато 
пилешко месо, смрзнато говедско месо, смрзнато мисиркино месо и 
смрзнато свинско месо, но и свежо (оладено) месо. Односот на 
смрзнато и оладено месо е во однос 80 : 20.  
За полнење на колбасите се користат природни црева, вештачки црева, 
РЕ, колагени и целулозни црева.  

Во овој дел се врши микроконфекционирање и уситнување на 
обликувано месо, и истото се пакува во модифицирана атмосфера и се 
дистрибуира смрзнато или оладено.  
Вкупниот производен капацитет е 9372 т/година (без месото за 
откостување) Производството е поделено по категории производи и 
тоа:  
- Конфекционирано и обликувано месо, со капацитет од 792т/ год  
- Полутрајни и барени колбаси, со капацитет од 5480т/год  
- Трајни колбаси  
- Полутрајни сувомесни производи, со капацитет од 1500т/год  
- Трајни колбаси и трајни сувомесни производи со капацитет од 
1000т/год и  
- Конзерви од месо (паштети и нарезоци), со капацитет од 600т/год  
 
 
Други интегрирани дозволи поврзани со оваа 
инсталација 
Сопственик на дозволата дрој на 

дозвола 
дата на  
издавање 

нема  / / 

 

 
заменети дозволи/согласности/овластувања поврзани 
со оваа инсталација 
сопственик референтен 

број 
дата на 
издавање 

нема                                                                               / / 
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Комуникација 

 Доколку сакате да контактирате со надлеженото лице 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 Надлежното лице во 
Општина Илинден на адреса: ул.9 бб. Илинден, Република Македонија. 

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. 

 Преглед на барани и доставени документи 
Предмет  датум  коментар 
Барање бр.  14.03.2019   
Известување  11.04.2019  доставено 

известување за 
дополна  
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дополна на 
барање 

30.04.2019   доставена дополна  

известување за 
дополна 

13.05.2019   достава на 
забелешки 

ургенција 08.07.2019    
достава 23.07.2019   достава на 

документација 
пресметка за 
поднесување 
барање  

24.07.2019   доставено за наплата 

објава     весник 
достава на 
договор 

08.08.2019    

барање 29.08.2019   мислење до 
Водостопанство АД 

дозвола бр.  одлуч
ено 
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Дозвола 

Закон за животна средина 
Дозвола 
Број на Нацрт дозвола  
(бр._________) 
Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност 
во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 
на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 461/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 
28/18, 65/18, 99/18), го овластува 
 
Име на компанијата                               "Пекабеско АД-Кадино Илинден" 
 
Со регистрирано седиште на 
адреса                                                             ул.10 бр.44, Кадино,Илинден 
поштенски број, град                                           1014 Илинден, Скопје 
држава                                                                        Р.Македонија 
број на регистрација на компанијата                          4059867  
да раководи со инсталацијата, 
 
Цело име на инсталацијата : Друштво за   трговија, услуги, шпедиција, 
увоз и извоз Пекабеско АД  
во рамките на дозволата и условите во неа. 
 

                                                                       Потпис 
Градоначалник на Општина 
Илинден 
м-р Жика Стојановски 

                                                                                     Датум 
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Услови 

1 Инсталација за која се издава дозволата 

1.1. Операторот е овластен да изведува активности и/или 
поврзани активности наведени во Табела 1.1. 

Табела 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  

Граници на 
наведената 
активност 

Прилог 2 
6.3 обработка и 
преработка 
наменети за 
производство на 
храна од(б) 
животински 
суровини(освен 
млеко), со 
капацитет на 
готови производи 
од 5 до 75т/ден.  

производство на 
сувомеснати 
производи 

35тони/ден 
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1.2. Активностите овластени во условите 1.1. ќе се одвиваат 
само во границите на локацијата прикажана во Табела 
1.2.   

 
Табела 1.2 
Документ 
 

Место во документацијата 

Барање за Б-интегрирана 
еколошка дозвола бр.(09-670/1)  

Прилог 3- Имотен лист 

 
 

 
 Мапа на инсталацијата 
  

1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за 
животната средина (Службен Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 461/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 
42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18) и ништо во оваа 
Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за 
исполнување на условите и барањата од други закони и 
подзаконски акти. 

1.4. По добивање на Б-интегрираната еколошка дозвола, Операторот 
е должен да го плати годишниот надомест за поседување на                                  
Б интегрираната еколошка дозволата, за период за кој ја 
поседува. Годишниот надомест Операторот ќе го плаќа во текот 
на календарската година.  

1.5.  Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и 
емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. 
Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа 
Дозвола.  
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1.6. Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во 
барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот 
орган.  

1.7. Операторот се задолжува редовно да врши мерења на емисии и 
истите да ги достави до Надлежниот орган ( Додаток 2 , Табела 
Д2)  

1.8. Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија , 
Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, 
подземните води и водите за евентуално загадување. 

• 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 за отпад, односно празни 
пластични буриња,  
• предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата, и 
знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните 
карактеристики на складираниот отпад.  
1.9. Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. 

Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба 
условите зададени во неа ќе се изменат.  

1.10. Најдоцна 1 година пред истекот на важноста на дозволата 
Операторот е должен да поднесе ново Барање за обновување на 
дозволата. 
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2. Работа на инсталацијата 

2.1. Техники 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 има поставено менаџер со соодветно 
квалификувано и со соодветно работно искуство (Бранислав Трпковски) 
кој е 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.  
2.1.5. Назначеното лице кое ќе биде одговорно за прашање од 
животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на 
останатиот персонал.  
2.1.6. Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен 
чии должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола. 
 2.1.7. Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за 
идентификување на потребите од обука и за обезбедување на 
соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има 
значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да 
чува записи од одржаните обуки.  
2.1.8. Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест 
и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може 
да добие информации во врска со состојбата на животната средина од 
Операторот во секое време.  
2.1.9. Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на 
целата фабрика и соодветна придружната опрема која ќе има ефект 
врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои 
се издадени од страна на производителите/добавувачите или 
инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја алоцира 
одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти 
од оваа програма на соодветните вработени лица. 
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2.1.10. Операторот ќе воспостави процедури за да се обезбеди 
превземање на корективни мерки доколку специфицираните барања од 
дозволата не се исполнети. Во процедурите ќе се дефинираат 
одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага 
и корективни активности во случај на пријавени прекршувања. 
2.1.11. Операторот ќе води Регистар на белешки за заштита и сигурност 
на сите суровини кои ги користи во инсталацијата. 
 

2.2. Суровини (вклучувајќи и вода) 

2.2.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе користи 
суровини (вклучувајќи и вода) онака како што е опишано во 
документите наведни во табела 2.2.1, или на друг начин договорен со 
Надлежниот орган во писмена форма.  

 

 
 Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) 
опис документ дата кога е 

примено 
Листа на суровини  барање за Б 

интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 
 

Основни суровини барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Помошни материјали барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

прехрамбени 
конзерванси 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Горива (количина на 
горива и начин на 
чување) 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Детали за суровини, 
меѓупроизводи, 
производи , итн. 
Поврзани со процесите, 
а кои се употребуваат 
или се создадени на 
локацијата 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 

Суровини, помошни 
материјали, други 
супстанции и енергии 
употребени или 
произведени во 
инсталацијата 

барање за Б 
интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019 г 
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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.  Сите суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната 
содржина. 
2.2.4. Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на 
количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги 
идентификува начините за поефикасно користење на истата.  
2.2.5. Операторот ќе го известува Надлежниот орган за животна 
средина за секоја промена на суровините кои ги користи надвор од 
оние кои се наведени во барањето. 
2.2.6. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
2.2.7. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
 

2.3. Ракување и складирање на отпадот  

2.3.1. Операторот, согласно условите во 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 договрен со надлежниот орган во 
писмена форма.  
 
 Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот 
опис Документ Дата кога е 

примено 
опис на 
управување со 
течниот и цврст 
отпад  

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

одложување на 
отпадот во кругот 
на инсталацијата 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

складирање и 
ракување со 
суровини, 
производи и отпад 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 
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Табела 2.3.2 : отпад складиран на самата локација 
опис на 
отпадот  

место на 
складирање 
на самата 
локација 

начин на 
складирање 

услови на 
складирање 

    
    
    
    
    

2.3.2. Операторот ќе обезбеди дека отпадот, пред да се пренесе на 
друго лице, соодветно ќе се спакува и ќе се означи согласно 
националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила 
во врска со таквото означување. 
2.3.3. Операторот ќе врши ракување и складирање на отпадот 
(неопасен и опасен) согласно Законот за управување со отпад.  
2.3.4.  Отпадот да се категоризира согласно Листата на видови на 
отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 100/2005), јасно да се означи, соодветно 
да се оддели и складира во определени места, соодветно заштитени од 
прелевање и истекување. 
2.3.5. На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од 
една категорија со опасен отпад од друга категорија или со било каков 
друг неопасен отпад. 
2.3.6. На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има 
отпадоци. Во рамкитите на работните процедури, операторот ќе вклучи 
чистење на локацијата и елиминиација на изворите на отпадоци.  
2.3.7. Надвор од локацијата, во непосредна близина, не смее да има 
отпад по потекло од операторот. 
2.3.8. Доколку количините на отпад ја надминат количина на неопасен 
отпад од 150 тони годишни и 200 килограми опасен отпад согласно 
Законот за управување со отпад, Операторот ќе изготви Програма за 
управување со отпад и истата ќе ја доставува до Надлежниот орган до 
30 Септември во тековната година и Годишен извештај за 
спроведување на своите програми најдоцна до 31 јануари, за 
програмата од претходната година.   
2.3.9. Во комуналниот отпад не смее да има нус производи од 
животинско потекло  
2.3.10. Операторот ќе ги обновува договорите со овластени компании за 
подигнување на сите видови отпад. 
2.3.11. Операторот ќе го известува надлежниот орган за било каква 
промена во однос на количините, видовите на отпадф и било каква 
промена во Договорите за подигнување на отпад. 
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2.4. Преработка и одлагање на отпад 

2.4.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува 
или одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во 
Табела 2.4.1., или на друг начин договорен во писмена форма со 
Надлежниот орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво 
инертен отпад. 
2.4.3. Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата 
локација ќе се одвива само во согласност со условите од оваа Дозвола 
и во согласност со соодветната национална и европска легислатива и 
протоколи. 
2.4.4. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на 
активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој 
нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со 
соодветната национална и европска легислатива и протоколи.  

 Табела 2.4.1 : искористување и отстранување на отпадот 
Опис документ дата кога е 

примено 
отпад од пакување на 
суровини (хартија, 
пластика, метал, дрво) 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

комунален отпад поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

фракции на 
селектиран комунален 
отпад (метал, хартија 
картон, пластика) 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

материјали 
несоодветни за 
конзумирање 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

искористени гуми поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

моторни и масла за 
подмачкување 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

Табеларен приказ со 
различните видови 
отпад, генерирани 
количини и начин на 
управување 

поглавје V  Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019 г 

Копии од договори со 
постапувачи со отпад 

прилози во барањето 14.03.2019 г 
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2.4.5. Комуналниот отпад, како и сите видови на отпад кои што се 
генерираат во инсталацијата, континуирано да бидат отстранети од 
кругот на инсталацијата во согласност со соодветната национална и 
европска легислатива како и протоколи.  
2.4.6. Се забранува оставање, фрлање, напуштање, спалување или 
неконтролирано отстранување на отпадот.  
2.4.7. Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен 
отпад како и мешање со друг вид неопасен отпад.  
2.4.8. Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во 
согласност со членот 39 од Законот за управување со отпад.  
2.4.9. Операторот ќе изврши испитување на карактеристиките на 
опасниот отпад, од страна на овластено акредиторано правно лице. 
2.4.10. За отпадот кој е наменет за транспорт, Оператоторот ќе издава 
идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за 
карактеристиките на отпадот. 
2.4.11. 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 превземачот и транспортерите на отпад  

· Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање 
на отпадот.  

· Крајна дестинација на отпадот.  

2.4.12. комуналните возила со кои ќе се врши транспорт на отпад 
потребно е да поседуваат Изјава за сообразност 
2.4.13. 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 
2.4.14. Отпадоците создадени во инсталацијата, како минимум, ќе 
бидат земени и анализирани таму каде што е тоа можно. Дополнителни 
примероци ќе бидат земени и тестирани во случај на:  
 Промена на дестинацијата на отстранување или рециклирање на 
отпадот;  
 Сомнеж дека составот на отпадот е променет така што избраната 
маршута на отпадот не е повеќе соодветна. Копиии од овие анализи ќе 
бидат испратени до Надлежниот орган. Методите на анализите ќе 
бидат пријавени на Надлежниот орган во рок од 1 (еден) месец од 
датумот на издавањето на оваа Дозвола или при секое менување на 
методите.  
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2.4.15. Начинот на постапување со отпадот од животинско потекло, 
создаден во инсталацијата, ќе биде во согласност со Законот за 
нуспроизводи од животинско потекло (Сл. Весник на РМ, бр.113/07 од 
20.09.2007), како и начелата на Добра фармерска и Добра хигиенска 
практика (НДТ)  
2.4.16.  Оставање, фрлање и неконтролирано отстранување на 
нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати е забрането. 
Операторот потребно е да поседува документ од Агенцијата за храна и 
ветеринарство за исполнети техничко-технолошките услови што треба 
да ги исполнуваат превозните средства за превоз на животински мрши 
и отпадоци од животинско потекло. 
2.4.17. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата 
на суровини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето 
на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите 
меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се 
идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во 
распоредот на цели и задачи за животната средина. 
2.4.18. Собирање и нештетно отстранување на Нус производите од 
животинско потекло да биде во согласност со Законот за нус производи 
од животинско потекло(Службен весник на РМ бр. 113/07, 144/14, 
149/15 и 53/16) и Правилникот за начинот на собирање и нештетно 
отстранување на нус производи од животинско потекло и технички-
технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот 
треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат собирање и 
нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло 
како и технички-технолошките услови што треба да ги исполнуваат 
превозните средства за превоз на нус производи.(Службен весник на 
РМ бр. 35/14). Правните лица кои вршат собирање, складираат, 
преработуваат или отстрануваат потребно е да имаат одобрение или 
регистрација за тој вид на активност издаден од Агенцијата за храна и 
ветеринарство. 
2.4.19. Контејнерите за повеќекратна употреба треба да се наменети и 
да се користат само за одредени производи, за да се избегне вкрстена 
контаминацијата, по претходно одобрување на официјалниот 
ветеринар за :  
1) превоз на различни нуспроизводи од животинско потекло и нивните 
деривати, по претходно чистење и дезинфекција помеѓу транспортот на 
различни нуспроизводи од животинско потекло  
2) превоз на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати 
од од Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло, 
по претходно нивно користење за превоз на производи наменети за 
човечка исхрана, под услови да се спречува вкрстена контаминација.  
3) Материјалите за пакување треба да се согорат или на друг начин 
нештетно да се отстранат во согласност со упатствата на официјалнот 
ветеринар. 
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2.5. Спречување и контрола на хаварии 

2.5.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе ги спречи и 
ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во 
документите наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин писмено 
договорен со Надлежен орган. 
 Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејства 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
обезбедување на 
границите на 
инсталацијата од 
пристап на 
невработени лица 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

уредување и 
одржување на 
околината во 
инсталацијата 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

начин на 
обезбедување и 
обележување  на 
опасни места 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

укажување на прва 
помош во случај на 
повреда на работа 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

мерки и средства за 
заштита од пожар 

Барање за Б интегрирана 
еколошка дозвола 

14.03.2019г 

 

2.5.2. Операторот, согласно условите  ќе изготви документ во кој ќе 
биде содржана неговата политика за спречување на хаварии и ќе 
обезбеди истата соодветно да се применува. Политиката за 
спречување на хаварии ќе биде така дизајнирана да гарантира високо 
ниво на заштита на луѓето и животната средина со помош на соодветни 
средства, структури и системи на управување.  
2.5.3. Операторот ќе изврши проценка на ризикот со цел да определи 
дали инсталацијата има потреба од постројка за задржување на водата 
користена против пожари.  
2.5.4. Во случај да постои значителен ризик од испуштање на 
контаминирана противпожарна вода, Операторот треба, врз основа на 
наодите од проценката на ризикот да подготви и спроведе, во 
согласност со Надлежниот орган, соодветна Програма за управување 
со ризици. Програмата за управување со ризици комплетно ќе се 
спроведе во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на 
известувањето од страна на Надлежниот орган.  
2.5.5. Врз основа на Процедурата за однесување во итни случаи, 
Операторот треба да изготви План за постапување во итни случаи во 
кој точно ќе бидат дефинирани сите инциденти кои може да се случат 
на постројката, влијанието на инцидентот врз здравјето на луѓето и 
животната средина како и начинот на постапување во при секој 
одделен инцидент.  
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2.5.6. Операторот е должен за настаната хаварија Веднаш да го 
извести надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за 
работите од областа на животната средина и да му ги достави 
следниве податоци: 

- Околности во кои се случила хаваријата, 
- Присутни опасни супстанции за време и после хаваријата, 
- Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето 

на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на 
хаварија 

- Да идентификува и постави мерки за да се избегне повторно 
случување на несреќата 

- Идентификува и постави било какви други активности за санација 
- Превземени вонредни мерки 

2.5.7. операторот е должен за предвидените активности и мерки за 
безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да 
ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата 
2.5.8. опeраторот ќе ги анализира и проверува мерките за безбедност 
на секои 3 години и истите ќе дозволи да бидат достапни до јавноста 
 

2.6. Мониторинг 

2.6.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува 
мониторинг, ќе го анализира  и резервира истиот како што е опишано  
во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин 
договорен со надлежниот орган.  

 
 Табела 2.6.1 : Мониторинг 
Опис Документ Дата кога е 

примено 
Места на мониторинг 
и земање на 
примероци 
Техники и методи на 
извршени мерења 
Резултати од 
мерењата 

Барање за Б 
интегрирана еколошка 
дозвола 

14.03.2019г 

2.6.2. Оператор ќе обезбеди:  
2.6.2.1. Безбеден и постојан пристап до мерните места, за да 
овозможи земањето примероци/мониторинг да биде изведено во 
релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не 
е поинаку наведено во Додатокот, и   
2.6.2.2. Безбеден пристап до другите точки на земање на 
примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.  

Земањето примероци и анализите ќе се изведуваат според ИСО 
стандарди.  
2.6.3.  Методите кои ќе се користат за мониторинг на емисиите во 
воздухот ќе бидат одобрени од страна на Надлежниот Орган. 
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2.6.4. Согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, 
методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори 
(Сл. Весник на РМ бр. 11/2012), член 4, став 3 операторот на 
инсталацијата, мерењата може да ги врши преку сопствени 
акредитирани служби/лаборатории или преку научни и стручни 
организации или други правни лица, доколку се акредитирани за 
вршење на мерење на емисии во воздухот од стационарни извори 
согласно стандардот МКС EN 17025 (вршители на мерења). Со 
опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се 
одржува така што мониторингот да даде точни резултати за емисиите 
или испуштањата.  
Земањето примероци и анализите на загадувачите од стационарни 
извори на емисија ќе се врши согласно акредитираната метода 
согласно стандардот МКС EN 17025.  
Ако вршителот на мерења за одреден параметар не е акредитиран 
согласно стандардот МКС EN 17025 тогаш земањето примероци и 
анализите на тој параметар од стационарни извори ќе се врши согласно 
Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и 
средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник 
на РМ бр. 11/2012).  
За оној (оние) загадувач (и) кои не е (се) опфатен(и) со овој Правилник, 
а вршителот на мерења нема акредитирана метода согласно 
стандардот МКС EN 17025 за земање на примероци и анализа на 
истиот (истите), тогаш истите  треба да се вршат согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
Калибрирањето на автоматизираните системи за мерење треба да се 
вршат согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, 
методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори 
(Сл. Весник на РМ бр. 11/2012). Доколку автоматизираните системи за 
мерење во инсталацијата не се опфатени со горенаведениот 
Правилник тогаш нивната калибрација ќе се врши согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
2.6.5. Земањето примероци и анализите на параметрите од отпадната 
вода после пречистителната станица ќе се врши согласно Законските и 
подзаконските акти на РМ. 
Ако вршителот на мерења е акредитиран согласно стандардот МКС EN 
17025 за земање примероци и анализа на бараните параметри се 
смета дека го исполнува условот од првиот параграф од оваа точка. 
Ако вршителот на мерења за одреден параметар од отпадната вода 
после пречистителната станица не е акредитиран согласно стандардот 
МКС EN 17025 тогаш земањето примероци и анализите на тој 
параметар од стационарни извори ќе се врши согласно CEN 
стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат 
ISO, национални или меѓународни стандарди. 
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2.6.6. Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето 
примероци и анализата може да се изменат во согласност со 
Надлежниот орган, по претходна евалуација на резултатите од 
извршеното тестирање.  
2.6.7. За она што не е опфатено со претходните точки од 
2.6.Мониторинг, операторот ќе се придржува кон НДТ  за мониторинг на 
емисиите, НДТ за мониторинг на животната средина (надвор од 
инсталацијата) и  НДТ за стандардите за мониторинг. 
2.6.8. На оние места каде можноста за мерење на параметарот е под 
влијание на мешање пред емисија, тогаш во согласност со Надлежниот 
орган, параметарот може да се оцени пред да се случи мешањето.  

2.7.   Престанок со работа 

2.7.1. Операторот, согласно со условите во дозволата, ќе обезбеди 
услови за престанок на работата Операторот, согласно со условите во 
дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на 
инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 
2.11.1. или на друг начин договорен со Надлежниот орган написмено.   
 
 Табела 2.11.1 : Престанок на работа 

 
Опис Документ дата кога е 

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

Барање 14.03.2019г 

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

3.1.1. Документација ќе содржи податоци за: 
 
А. Секоја неисправност, дефект или престанок со работа на 
постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и 
долготрајни мерки за поправка) што може да може да има, имало или 
ќе има влијание на перформансите за животна 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 
примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие 
податоци.  
3.1.2. Документацијата од 3.1.2. ќе биде достапна за инспекција од 
страна на надлежниот орган во било кое пристојно време. Копија од 
било кој специфичен или друг документ ќе му биде доставен на 
надлежниот орган на негово барање и без надокнада.  
3.1.3. Специфицираните и другите документи треба   

- Да бидат читливи; 
- Да бидат направени што е можно побрзо 
- 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 и 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: 

- Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис; 
- Најдобра проценка на количината на создаден отпад; 
- Трасата на транспортот на отпадот за одлагање 
- Најдобра проценка на количината на отпад испратен на 

преработка. 
- имиња на лице/фирми задолжена за транспорт како и 

детали околу добиената дозвола за собирање и транспорт 
на отпад 

- детали за крајната дестинација на 
одложување/рециклирање на отпадот и нејзината 
соодветност за прифаќање на уоатениот отпад 

- писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на 
опасниот отпад кој е испратен надвор од локацијата. 
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- количина и означување на типови на отпад кои се 
рециклираат или одложуваат на локацијата според Листата 
на видови на отпад (Сл.весник на РМ 100/05) 

3.1.6. Операторот на инсталацијата за која што 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 имала било каква 
истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да 
се чуваат во дневникот за таа цел. 

3.1.7. Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид 
на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги 
достави на увид :  

- Дозволи поврзани со инсталацијата  
- Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, 

испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во 
согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој 
се поврзува со перформансите во однос на животната околина 
на инсталацијата.  

- Целата кореспонденција со Надлежниот орган. 
 

3.1.8.  Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба 
да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на 
инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата 
треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да е 
управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и 
ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно 
случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го 
извести надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе 
евиденција за истиот. 

3.1.9. Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата, 
(член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични 
вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и 
критериумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна – Службен Весник на РМ бр.25/10), 
операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, 
согласно член 154 од Законот за животна средина (Службен 
весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 
192/15,39/16 и 99/18 ). 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦРТ Б интегрирана еколошка дозвола 
Инсталација за која се издава дозволата:Пекабеско АД 

 

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 до 
Додаток 2: 
А. Во однос на наведетите 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 договорат за 
време на преговорите; 
В. Давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што 
може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие 
Табели 
г. Испраќање на извештаите до Надлежниот орган во рок 

наведен во  Табела Д2 во Додатокот 2 
д. сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено 

овластено лице од инсталацијата. 
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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; 
б. 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 ситуации: 
А. Перманентен престанок на работата на било кој дел или на 
целата инсталација за која се издава дозволата 
Б. Престанок на работата на дел или на целата инсталација за 
која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 
година 
В. Повторно стартување на работата на некој дел или на целата 
инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот со 
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: 
а. Било каква промена на трговското име на Операторот, 
регистрирано или адреса на регистрираната канцеларија; 
б. Промена на податоците за холдинг компанијата на операторот 
(вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот 
станува дел од неа) 
в. За активностите кога операторот оди во стечај, склучува 
доброволен договор или е оштетен. 
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6. Емисии 

6.1. Емисии во воздух  

6.1.1. Емисиите во воздухот од точката(ите) на емисија наведени во 
Табела 6.1.1. ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа 
Табела.  
 

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздух 
Ознака на точка 
на емисија/опис  

Извор локација на 
точката на емисија  

емиисии од 
котелска постројка 
котел 1 

котелска постројка 
 

координати 

емиисии од 
котелска постројка 
котел 2 

котелска постројка 
 

 

мерно место  
пушница 1 

комори за термичка 
обработка на 
месото 
сувомеснатите 
производи 
7 пушници 

 

мерно место 
пушница 1 

испуст од пушница  

мерно место 
пушница 2 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 3 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 4 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 5 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 6 

испуст од пушница  

мерно место  
пушница 7 

испуст од пушница  

 

6.1.2. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 
Табела 6.1.2. и 6.1.3. на точките на емисии и фреквенциите 
наведени во табелата. 
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табела 6.1.2.Граници на емисии во воздух 

параметри датум испуст од парен котел фреквенција 
на монитринг 

  mg/m3 mg/m3 ГВЕ емитир. 

колин(kg/h) 

 

јаглерод 
моноксид(CO) 

 / / 170 / два пати 
годишно 

сулфур 
двооксид(SO2) 

   1700 / два пати 
годишно 

азотни оксиди 
изразени како 
(NO2) 

   350 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор (HF) 

   5 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
хлор (HCl) 

   30 / два пати 
годишно 

прашина    100 / два пати 
годишно 

 

параметри датум испуст од парен котел 2 фреквенција 
на монитринг 

  mg/m3 mg/m3 ГВЕ емитир. 

колин(kg/h) 

 

јаглерод 
моноксид(CO) 

 / / 170 / два пати 
годишно 

сулфур 
двооксид(SO2) 

   1700 / два пати 
годишно 

азотни оксиди 
изразени како 
(NO2) 

   350 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор (HF) 

   5 / два пати 
годишно 

гасовити 
неоргански 

   30 / два пати 
годишно 
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соединенија на 
хлор (HCl) 

прашина    100 / два пати 
годишно 

 
 

 

табела 6.1.3. Граници на емисиите во воздух 

параметри мерно место(испуст од 
пушница 1) 

мерно место  (испуст од 
пушница 2) 

 

фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место(испуст од 
пушница 3) 

мерно место(испуст од 
пушница 4) 

фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место(испуст од 
пушница 5) 

мерно место(испуст од 
пушница 6 

фреквенција 
на 
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мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

 

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50 еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

еднаш 
годишно 

 мерно место (испуст од 
пушница 7) 

  фреквенција 
на 
мониторинг 

 од датум концентрација 

(mg/Nm3) 

   

вкупен 
органски 
јаглерод 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

<50   еднаш 
годишно 

вкупна 
прашина 

од 
датумот 
на 
издавање 
на 
дозволата 

во зависност 
од масен 
проток 50/150 

  еднаш 
годишно 

 

 

6.1.3. Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис 
надвор од границите на инсталацијата, 

6.1.4. Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради 
причината на одржување, емисиите вна чад се предизвикани од 
повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго 
од 20 минути во било кој период од 8 часовни и сите практични 
чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата. 
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6.1.5. Операторот редовно ќе ги одржува и чисти димоводните канали 
согласно Правилник за одржување во исправна состојба на 
оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за 
воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во 
објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки (Службен 
Весник на РМ бр.146/10). 

6.1.6. Од инсталацијата нема да има фугитивни емисии во воздух 

6.1.7. ГВЕ при согорување во ложишта на течни горива со топлинска 
моќност на огништето од 1 до 50MW се дадени во Табела 6.1.2. 

6.1.8. Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа 
дозвола треба да се интерпретираат на следниот начин: 

- Ниту една 24 часовна средна вредност не смее да ја надмине 
граничната вредност на емисијата 

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

6.1.9. Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис 
надвор од границите на инсталацијата.  

6.1.10. Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена 
пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и 
перзизтентен чад.  

6.1.11. Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради 
причината на одржување, емисиите на чад се предизвикани од 
повторно стартување на ладно, истото не треба да трае подолго 
од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични 
чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.  

6.1.12. Објекотот кој троши повеќе од 1 тон цврсто или повеќе од 
0.5 тон течно гориво на ден(1600 литри/ден наведени во дополна 
од Барањето) должен е со автоматски уреди да се мери бојата на 
чадот и содржината на сулфур диоксид во отпадните гасови 
најмалку двапати дневно, во моментот на стартување на 
ложиштето и во моментот на максимална часовна потрошувачка, 
а мерењето да не трае помалку од 10 минути од почетокот на 
стартот или уфрлањето на нови количества на гориво. За 
утврдени пречекорување веднаш се известува општината, а за 
исправноста на автоматскиот уред во однос на неговата 
ефикасност и за правилно функционирање, на секои 6 месеци се 
поднесува потврда (атест) (Правилник за начинот и роковите за 
мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените 
штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди што 
можат да го загадат воздухот над максимално дозволените 
концентрации Сл.лист 13/1976) 

6.1.13. во случај на дефект или на расипување на опремата за 
прочистување на отпадните гасови и пареи. операторот ќе ја 
намали или ќе ја прекине работата ако оспособувањето за 
нормална работа не се постигне во рок од 24 часа 
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6.2. Емисии во почва 

6.2.1.   Нема да има емисии во почвата.  
6.2.2. Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во 

почвата.  

6.3. Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) 

6.3.1. 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 

координати Пречистителна 
станица за отпадни 
води  

202м3/ден 

 
6.3.2. Тињата од Пречистената отпадна технолошка вода се носи во 

собирна јама која е изградена во согласност со техничките 
барања и прописи за ваков тип на градби. 

6.3.3. Течниот отпад врз основа на склучен договор се презема со 
специјални цистерни. 

6.3.4. Испуштањето на отпадните води ќе се врши согласно законската 
регулатива. 

 



НАЦРТ Б интегрирана еколошка дозвола 
Инсталација за која се издава дозволата:Пекабеско АД 

 

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода 
Параматар изразен

и како 
 

единица гранична 
вредност за 
испуштање 
во 
површински 
води 

гранична 
вредност за 
испуштање во 
канализацион
ен систем 

pH °C °C 30 40 
суспендирани 
честици 

 mg/l 35 - 

талог  mg/l 0.3 20 
ХПК О2 mg/l 125 - 
БПК  О2 mg/l 25  
тешко 
разградливи 
липофилни 
честици 

 mg/l 20 150 

апсорбилни 
органски халогени 

 mg/l 0,1 0,5 

хлор вкупен  mg/l 0,4 0,4 
вкупен азот  mg/l 10 - 
амониум  mg/l 10 б 
вкупен фософор  mg/l 2 - 

 
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.  

6.3.6. Операторот ќе земе примероци и ќе врши мониторинг на местото 
на испустот најмалку 4 пати годишно(согласно Правилник 
бр.81/11) и на барање на Надлежен орган.  

6.3.7. При испуштање на отпадните води во канализациониот систем ќе 
бидат определени гранични вредности согласно Договор, а во 
рамки на граничните вредности определени во Правилникот. 

6.3.8. Операторот ќе го извести надлежниот орган за секоја 
непредвидена емисија во површинските води. 

 
 

6.4. Емисии во канализација 

6.4.1. Емисии во канализација од точките на емисија наведени во 
Табела 6.4.1.ќе потекнуваат само од изворите наведени во таа 
Табела.  

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација 
ознака на точката 
на емисија 

Извор канализација 
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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 временски период.  

6.4.3. Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од 
прифатената програма за подобрување од поглавје 8 од оваа 
дозвола.  

 
Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација  
Параметар точка на 

емисија  
Точка на емисија  Фреквенција 

на 
мониторинг 

 до 
(датум) 

од 
(датум) 

до 
(датум) 

од(датум)  

Вредно
ст 

Вредно
ст 

Вредно
ст 

Вредност 

      
    

 

6.4.4. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во 
табела 6.4.3.а и 6.4.3.б, на точките на емисија и не поретко од 
наведенотот во таа Табелата. 

6.4.5. Нема да има испитување на било какви супстанции кои може да 
предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на 
нејзиното одржување  

6.5. Емисии на топлина 

6.5.1. Нема термално испуштање кое ќе влијае врз животната средина. 

6.6. Емисии на бучава и вибрации 

6.6.1. Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да 
бидат во согласност со стандардите пропишани во важечката 
законска регулатива Одлуката за утврдување во кои случаи се 
смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава 
(Сл.весник на РМ бр.1/09), правилникот за локациите на мерните 
станици и мерните места (Сл.весник на РМ бр.12/08) и 
Правилникот за граничните вредности на нивото на бучавата во 
животната средина (Сл.весник на РМ бр. 147/08),табела 6.6.1. 
 

Табела 6.6.2. Емисии на бучава 
степен на 
заштита од 
бучава 

преку ден преку ноќ се однесува 

III степен 70 60 постоечка 
локација 
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6.6.2. Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата еднаш 

годишно. 
6.6.3. Емисиите на бучавата нема да ја надминат границата од 70 db 

(преку ден) и 60 db (преку ноќ) надвор од локацијата на 
инсталацијата согласно пропишаната граница на дозволена 
бучавост од Одлуката за утврдување во кои случаеви се смета 
дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен 
весник на Република Македонија бр. 1 /09 ). 
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7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води  
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8. Програма за подобрување 

8.1.1. Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во 
Табела 8.1.1. заклучно со датумот наведен во таа табела ќе ги 
спроведе договорените мерки наведени вво Табела 8.1.1., 
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 
завршувањењето на мерките.  
 

Tabela 8.1.1 : Програма за подобрување 
ознака мерка датум на 

завршување 
8.1 приклучување на системот за пренос на 

природен гас 
ноември 2019 

8.2. План и програма за управување со 
отпад(намалување на количината на отпадот) 

2020 г 
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9. Договор за промени во пишана форма 

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

а. Операторот ќе му даде на надлежниот орган писмено 
известување за деталите на предложената промена, означувајќи 
го релевентиот(те) делови од оваа дозвола; и  
б. Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните 
влијанија на предложената промена(вклучувајќи и создавање на 
отпад) како ризик за животната средина од страна на 
инсталацијата за која се издава дозволата. 

9.1.2. 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 импламентација 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.  

Додаток 1 
Писмена потврда за условот 5.1.1.(известување), 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 емисијата. 
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде 
одделена од оние што не се доверливи, поднесена од одделен лист 
заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност 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 
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 време, датум и локација на емисијата 
 карактеристики и детали на емитираната(ите) супатанција(и), треба 

да вклучува 
 најдобра проценка на количина или интензитетот на емисијата и 

времето кога се случила емисијата 
  медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата; 
  преземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.  

 
Дел Б 

 други попрецизни податоци за предметот известен во делот А 
 преземени или планирани мерки за спречување за повторно 

појавување на истиот проблем 
 преземени 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. 

 изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на 
операторот. 
 

Додаток 2 Извештаи за податоци на мониторингот 
Параметрите за кои извештаите ќе бидсат направени, согласно со 
условите 4.1.2. од оваа дозвола, се наведени подолу. 
 

Табела Д2: Извештаи за податоци за мониторингот 

параметар точка на 
емисија 

период на 
давање 
извештаи 

почеток на 
периодот 

јаглерод 
моноксид-CO   со добивање на 

дозволата 
азотни оксиди-
NO2 

   

сулфурни 
оксиди изразени 
како  SО2 (за 
масла дадени 
апрема МКЦ 
B,НО,500-
гасовоти и 
течни горива, 
класификација и 
номенклатура) 

   



НАЦРТ Б интегрирана еколошка дозвола 
Инсталација за која се издава дозволата:Пекабеско АД 

 

гасовоити 
неоргански 
соединенија на 
хлор изразени 
како HCl 

   

гасовити 
неоргански 
соединенија на 
флуор изразени 
како ХHF 

   

прашина    
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Општина Илинден   дозвола бр.  

Додаток 1 
Писмена потврда за услвот 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 во податоците прикажани во делот А И Б треба бидат 
соодветни на условите во емисијата. Онаму кадешто е можно да се 
направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на 
емисијата.  
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде 
одделена од оние што не се доверливи, поднесена по одделен лист 
заедно со барањето за комерцијална доверливост во согласност со 
Законот за животна средина.  
Потврдата треба да содржи 
 
Дел A 

 Име на операторот. 
 број на дозвола. 
 локација на инсталацијата. 
 датум на доставување на податоци.   
 време, датум и локација на емисијата. 
 карактеристики и детали на елимираната супстанција, треба да 
вклучува:  
 најдобра проценка на количината или интензитетот на емисијата и 

времето кога се случила на 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.  
 Преземени или планирани мерки за спречување за повторно 
појавување на истиот проблем.  
 преземени 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.  
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Општина Илинден   дозвола бр.  

Додаток 2 

Извештаи со податоците од мониторингот  

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно со условите 4.1.2. од 
оваа дозвола, се наведени подолу.  
 
Табела Д2: Извештаи за податоци од мониторингот  
Параметар Точка на 

емисија 
период на 
давање на 
извештаи 

почеток на 
периодот 

емисии од 
пречистителна 
станица 

 два пати 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

емисии од оџаците  еднаш 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

емисии од бучава  еднаш 
годишно 

со добивање на 
дозовлата 

доколку се констатира деа концентрациите на емисиите ги надминуваат 
границите или постои сомнеж,на барање на Надлежниот орган бројот на 
анализите во тековната година ќе се интензивира. 
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