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I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Име на компанијата1

Друштво за производство, трговија и услуги,
СТЕНТОН увоз-извоз с. Д. Оризари Битола ДОО

Правен статус

Друштво со oграничена oдговорност (ДОО)

Сопственост на компанијата

Приватна

Соптвеност на земјиштето

Концесионер по пат на Договор за концесија бр.
12-3077/4 од 03.09.2002

Адреса на локацијата (и
поштенска адреса, доколку е
различна од погоре
споменатата)

с. Брод, Општина Новаци,

Број на вработени
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Овластен претставник

Пецо Стојаноски

Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
барањето2

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

Проектиран капацитет

60 000 m3 сепариран материјал годишно

објект на КП 1732 -1741 КО БРОД во м.в.
„Градилово“

I.1. Вид на барањето3
Нова инсталација
Постоечка инсталација

Х

Значителна измена на постоечка инсталација
Престанок со работа
I.2. Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола
Име на единицата на
локална самоуправа

Општина Новаци

Адреса

с.. Новаци, 7211 Новаци

Телефон

047/20 30 60

За дел I се дадени следните прилози:
Прилог I-1 - Тековна состојба од единствениот трговски регистар
Прилог I-2 - Договор за концесија за експлоатација
Прилог I-3 - Одобрение за експлоатација
Прилог I-4 - Одобрение за градење
Прилог I-5 - Записник за извршен технички преглед на инвестиционен објект Стопански
двор за експлоатација и сепарирање на кварцен чакал со пратечки објекти,
м.в. „Градилово“ во с. Брод, Општина Бач, Битолско
___________________________
1
2

3

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник
89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ,
треба да се означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.
Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадуавњето и искористување на отпадот, постапките за
работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски
планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

II.1. Локација на објектот со осврт на непосредната околина
Фирмата "СТЕНТОН" ДООЕЛ Битола, од надлежното Министерство за економија на Р.
Македонија има добиено концесија на експлоатационото поле за експлоатација на
кварцен чакал од лежиштето "Градилово" кое се наоѓа во непосредна близина на с. Брод.
Во фазата на истражувањето изработени се повеќе истражни бунари и пробен
површински коп од каде се добиени доволни количини на кварцен чакал за утврдување на
сите потребни параметри за можната примена во градежништвото. Со изработката на
Главен рударски проект за површинска експлоатација на чачал и песок од оваа лежиште
се создаваат неопходни предуслови за планска и безбедна експлоатација во согласност
со законските прописи во Р. Македонија.
Наоѓалиштето за кварцен чакал "Градилово" се наоѓа југоисточно од Битола во
месноста Градилово. Од селото Брод е оддалечено околу 3,5 km. Во непосредна близина
на наоѓалиштето се селата: Гнеотино, Брод, Живојно и Гермијан. Комуникациски
лежиштето е поврзано преку два патни правци. Првиот патен правец е преку Битола,
Логоварди, Новаци, Рибарци, Гнеотино и Градилово со вкупна должина од 23,25 km.
Патот од Битола до Рибарци е асвалтиран, а од Рибарци до Градилово е земјен пат во
должина од 8,7 km, и истиот е проширен и насипан со чакал. Вториот патен правец е од
Битола преку Кравари, Меџитлија, Гермијан, Бач, Брод и Градилово со вкупна должина од
32,5 km. Патот од Битола до Брод е асвалтиран, а од Брод до Градилово е земјен пат во
должина од 3,5 km кој е проширен и насипан со чакал.

Слика 1. Општ распоред на објектите на копот и Стопанскиот двор на сепарацијата
„Градилово“ на сателитска снимка
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ЛЕГЕНДА
Бр. на
зграда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Намена
Интерна бензинска станица
Работилници, магацини
Работилница и магацин за масла и мазива
Работилница - магацини
Магацин, кујна со трпезарија, гардероба и гаража
Управна канцеларија
Стражарница
ВЦ + септичка јама
Таложници
Одводен канал
Сепаратор
Депонија на сепариран материјал
Депонија на материјал за преработка
Коп на сепарацијата
Контејнер за комунален отпад
Депонија на воден талог од таложници
Патека на движење на возила за дотур на
материјал до сепаратор
Патека на движење на возила за одвоз на
материјал од сепарација
Патека на движење на возила по пат Новаци Брод

Слика 2. Детален распоред на објектите на копот и Стопанскиот двор на сепарацијата
„Градилово“ на сателитска снимка
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II.2. Краток опис на технолошкиот процес
Дејноста на сепарацијата е експлоатација на природен речен наносен материјал од
ископ на локалтетот Градилово кој потоа со соодветен технолошки процес се сее, мие и
се добива баран квалитет и гранулација. Сепарираниот материјал е со добар и испитан
квалитет. За квалитетот на материјалот се приложени сертификати и потврди за квалитет
од надлежните институции дадени во прилозите.
Сепарацијата е постројка која служи за добивање на природен материјал со барана
гранулација. Сепарацијата има капацитет од 60000 m3 годишно, со максимален часов
капацитет од 80 m3/час сепариран материјал и тоа по фракции од 0-4 mm; од 4-8 mm; од
8-16 mm; и од 16-32 mm.
Технолошкиот процес за сепарација на материјалот се одвива во неколку фази:

Слика 3. Дијаграм на технолошкиот процес на производство на сепариран материјал
1 фаза: Ископ на јаловина - земја се врши со багер ровокопач, кој ја копа јаловината и
истовремено ја товара на камиони-кипери кои ја превезуваат и истовараат на
депонија во рамките на стопанскиот двор на сепарацијата.
2 фаза: Ископ на суровина за сепарирање на песок, камен во повеке фракции и тампон
се врши со багер-ровокопач кој истовремено суровината ја товара на камиони кипери кои ја транспортираат ископаната суровина до депонија за
полупроизводи каде истоварениот материјал се планира на депонијата со
помош на булдозер.
З фаза: Сепарирање на материјалот се врши така што истиот од депонијата за
полупроизводи се товара и се сипе во приемниот бункер со помош на
утоварувач или со камион - кипер, па со помош на вибратор и транспортни ленти
материјалот се уфрла во сепараторот во кој се наоѓаат вибро сита со различна
големина на отвори кои што го просејуваат материјалот и го селектираат преку
транспортни ленти на пооделни фракции. Најнапред материјалот поминува
преку т.н. предсито каде што се оддвојува најкрупната фракција со големина на
зрната над 31.5 mm, а понатаму се транспортира на системот сита каде што се
оддвојуваат фракции со големина: 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm и 16- 32 mm.
При технолошкиот процес на сепарирање на материјалот за негово миење се
користи вода која се обезбедува од дупчени бунари снабдени со пумпи со снага
од 20 kW со 25 l/s, која преку систем на цевки се доведува до сепараторот.
4 фаза: Складирање на материјалот се врши преку транспортни ленти до пооделни
депонии за готов производ за секоја фракција пооделно, при што материјалот е
спремен за продажба.
6

На Слика 4 е дадена технолошка шема на постројката
Откопаниот материјал од копот со помош на камиони се транспортира до приемниот
бункер (1) со зафатнина од 10 m3. Бункерот има решетка со димензија на отворите
150/150 mm. Под бункерот е поставен вибро-додавач (2) преку кои материјалот се
насочува кон транспортерот (3).
Материјалот од транспортерот со големина на зрното од 0-150 mm се додава на предситото (4) од каде се издвојуваат фракциите поголеми од 31,5 mm.
Класата под 31,5 mm преку транспортерот (6) се додава на вибро ситото (7) каде се
издвојуваат фракциите од 4-8 mm, од 8-16 mm и од 16-32 mm и истите со транспортери се
носат на депонии.
Фракцијата од 0-4 mm која останала со левак се носи во полжавест дехидратор (8)
каде се одвојува од водата и со помош на транспортни ленти (9) се носи на депонија.
Покрај одвојувањето на фракциите, на ситата се врши и миење на чакалот со помош на
млазници при притисок од 5-7 bar.

Слика 4. Технолошка шема на процесот на сепарација
Во технолошкиот процес на сепарација на одделните фракции од кварцниот чакал
водата се додава во ротациониот барабан, во вибрирачките сита и во ротационите
барабани со сита со цел да се измијат најситните честички од тиња и да се овозможо
процесот на сепарирање.
Водата до овие места се доведува со помош на пумпи со посебни доводи. Отпадната
вода од процесот која е заматена се собира под секој од елементите каде е доведена и
преку заеднички одводен канал се носи до таложникот.
Функцијата на таложникот е да ја намали брзината на течење до степен кој дозволува
одделување на суспендираните честички од водата и нивно таложење на дното во
просторот за депонирање. Овој простор повремено се чисти со цел да може таложникот
да ја остварува својата функција. Финиот суспендиран талог се депонира на посебна
депонија и наоѓа примена како суровина во производството на глинени блокови во
градежништвото или се користи за пополнување на просторот од кој е исцрпен слојот
чакал.
Според кривата на гранулометрискиот состав честичките до 0.09 mm се застапени со
2.8% во вкупната маса. Овие честички се категоризирани како прашина и не се
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предвидени да се користат како гранулат. Овие честички се практично запремината која
треба да се испере од вкупната маса и да се отстрани од материјалот.
Согласно извршените пробни работи на перење на материјалот утврдено е дека за
отстранување на непотребните честички се потребни околу 25 l/s вода со која се прска и
полева материјалот и на тој начин се врши перењето.
Пуштањето на сепарацијата во работа и нејзиното престанување со работа се врши од
едно место и може да биде автоматско или рачно.
Сепарацијата е приклучена на трофазна мрежа 380 V, 50 Hz преку главна склопка.
Водата која се користи за миење на материјалот се зема од систем на подземни
дупчени бунари и по искористувањето и таложењето на ситните честички истата преку
одводен канал се испушта во коритото на река Црна, од чии води се хранат подземните
води.
Местата од каде се вршат ископите на материјал по завршување на ископот, односно
по исцрпувањето на материјалот погоден за сепарирање, се насипуваат со плодна земја
и со тоа се подобрува квалитетот на земјиштето кое претходно не можело да се користи
како земјоделско земјиште, туку било необработливо земјиште.
На локацијата на постројката, во кругот на сепарацијата, постои времена локација за
депонирање на материјалот кој се таложи по завршеното миење на материјалот. Таа
депонија редовно се чисти и не претставува пречка во функцијата на сепарацијата ниту ја
загадува околната средина, туку служи за подобрување на квалитетот на околната почва.
Локацијата каде е сместена постројката има 24 часовна контрола од чуварска служба.
Кругот на постројката е осветлен и прегледен и во текот на вечерните часови, во
периоди кога постројката не работи.
Не постои голема опасност од пожар на постројката, но истата е снабдена со
противпожарни апарати за гасење на почетен пожар кој може да се случи.
За правилно и непрекинато одвивање на технолошкиот процес за производство на
сепариран песок, камен во повеке фракции и тампон сепарацијата „Градилово" во с.Брод
е опремена со следнатa механизација и опрема:
- Постројка за сепарирање на материјалот марка „Бурчелик", тежина 50 t, старост2002 година, со максимален капацитет од 80 m3/h.
- Багери:

- Булдозери:
- Утоварувачи:
- Камиони

Хjундаи
Кобелко
РХ 9
Катерпилар Д-7Х
ТГ-110
Зетелмааер
Каелбле
Саурер
Краз
ФАП
Раба
Ивеко
Ивеко Еуротракер
ТАМ
Сканија

-

3 парчиња
1 парче
1 парче
1 парче
1 парче
1 парче
1 парче
3 парчиња
2 парчиња
1 парче
1 парче
1 парче
3 парчиња
1 парче
1 парче

8

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе
лицето одговорно за прашањата од животната средина.

Фирмата СТЕНТОН ДОО Битола, е во приватна сопственост на две лица: Пеце
Стојановски (50 %) и Благој Крстевски (50%) и има вкупно 8 вработени. На оваа локација
се сместени и дел од вработени од СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, кои претежно го вршат
транспортот на ископаниот и сепарираниот материјал.
На слика 5 е прикажан органограмот на СТЕНТОН ДОО Битола.
Одговорно лице за заштита на животната средина e Дејковски Крсте, раководител на
сепарацијата.

Слика 5. Организациска шема на СТЕНТОН ДОО
Сепарацијата Градилово работи пет дена во неделата по 8 часа едносменско
работење, а повремено и во саботите доколку работата тоа го налага.
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IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и
меѓупроизводите.

СУРОВИНИ во процесот на производство
Реф.
бр.
01
02
03

Материјал/
Супстанција (1)

САЅ(4)
број

Вода
/
Електрична
/
енергија
Песок (Силициум 14808-60-7
оксид), камен по
фракции и тампон

Категорија
Моментално
на
складирана
опасност
количина
(2)
/
/

/
/

/

500 m3

04

Дизел гориво D2

68334-30-5

Класа 3

1 500 l

05

68643-42-3

Класа 3

200 l

64742-52-5

Класа 3

400 l

07

Моторно масло,
синтетичко и
минерално
Хидраулично
масло
Товатна маст

08

Автогуми

06

смеса
Класа 9
64742-54-7,
1306-62-0
/
Класа 4.1

0,1 t

нема

Годишна
употреба

R и Ѕ фрази

210708 m3
105 000
kWh
60,000 m3

/
/

(3)

Ѕ 48

R10,R38,
R65,R51/53
S2,S16
50 000 l
S23,S24
S43,S61,
S62
S3, S16,
1 000 l
S26
R36,52,53
S26,
1 200 l
R36,52,53
S2, S24,
0,5 t
S25, S60
S61
20 парчиња
/

________________________________
1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете
детали за секоја супстанција.
2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, СВ на РМ 92/07)
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4. Chemical Abstracts Service

Забелешка:
- Поради недостапност на податоци, CAS броевите и R и S фразите за некои супстанции
не се дадени, а кај други се дадени како индикативни бидејќи се однесуваат на тие
фамилии на продукти, односно не се однесуваат точно на продуктот што инсталацијата ги
користи.
За производство на сепариран материјал основна суровина е несепариран материјал,
природен чакал, кој се добива од ископ. Ископот се врши со машини, се товари во
камиони кои го транспортираат во кругот на инсталацијата каде се врши сепарирање на
материјалот со миење. Просечната должината на транспортното растојание од
површинскиот коп до сепарацијата изнесува околу 400 m, локален транспорт. За миење
на материјалот се користи подземна вода од системот на дупчени бунари.
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Сепарацијата работи на електричен погон со струја од електродистрибутивната
мрежа.
При работата на сепарацијата не се создаваат меѓупроизводи, туку од суровината
директно се добива материјал кој се користи во понатамошното производство.
Најголемиот дел од производство на сепарацијата со камиони се носи во бетонската
база, за производство на бетон, која се наоѓа на 20 km одалеченост од сепарацијата.
Материјалот се превезува по локалните и регионалните патишта кои ги поврзуваат
локалитетот Градилово со бетонската база која се наоѓа во Сблизина на Битола, во с.
Долно Оризари. Останатиот дел од сепарираниот материјал се продава директно на
заинтересираните купувачи од други бетонски бази во регионот.

Гранулат (фракции)
Со технолошкиот процес за призводство на песок, камен со различни фракции и
тампон во сепарацијата „Градилово" се одделуваат следните фракции:
Фракции на агрегатот:

Крупност на зрната песок
[mm]

I-А

0-4

II - Б

4-8

III - Ц

8 - 16

IV- Д

16 - 32

Фракциите на сепарираниот гранулат се употребуваат за производство на бетон,
бетонски елементи, или се продаваат, фракцијата од 0 - 4 mm се користи за
малтерисување, од 4 - 8 mm за зимско одржување на патишта (ризла), а тампонот за
изработка на тампонски слој за патишта.
Природниот фракционен агрегат не содржи опасни материи.
Испитувањата на природниот фракционен агрегат за изработка на бетон се дадени во
следниве прилози:
Прилог II-1. Потврда за квалитетот на природен фракциониран агрегат за изработка на
бетон
Прилог II-2. Извештај од испитувањето на сепариран природен агрегат фракции 0-4, 4-8,
8-16, 16-32 mm
Прилог II-3. Извештај за испитување на фракциониран камен агрегат за изработка на
бетон
Прилог II-4. Извештај за шљунковито песковит материјал за изработка на тампонски слој

Вода
СТЕНТОН ДОО на 28.06.2013 поднесе потребна документација до Министерството за
животна средина и просторно планирање - Скопје за добивање на дозвола за користење
на вода од бунар за технолошки потреби, меѓу кои е и ОСНОВЕН ПРОЕКТ за режим на
вода од подземни бунари за потребите на површинска експлоатација на кварцен чакал од
локалитетот "Градилово" с. Брод, Општина Новаци, Тех. бр. Х-05/2013, Битола, јуни 2013.
Како предуслов за почеток со работа на сепарацијата, истата има добиено
Водостопанска согласност која е дадена во Прилог III-4.
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Во досегашното постоење на сепарацијата „Градилово" с. Брод снабдувањето се врши
преку систем на дупчени бунари снабдени со пумпи за обезбедување на техничка вода.
Инсталираниот капацитет на построението за сепарација е 60 до 70 m3/час сепариран
материјал. Во прва фаза до потполно опремување на целиот циклус на користење
капацитетот е 40 m3/час. Според деталните анализи во Главниот рударски проект се
усвоени средства и опрема за производство на кварцен чакал со капацитет:
- дневно производство на 250 m3 и
- годишен капацитет 60.000 m3
За така дефинираниот капацитет потребно е да се обезбеди перманентно
водоснабдување со технолошка вода со околу 25 l/s, количество кое е утврдено со
пробно перење на материјалот.
Табела.

Динамика на црпење на подземна вода по месеци од дупчени бунари за
потребите за технолошка вода на наоѓалиште за експлоатација на кварцен
чакал “Градилово“ с. Брод, Општина Новаци
вон сезона пред сезона

Месец
Ефективни работни
денови во месецот
Времетраење на
работна смена [h]
Број на бунари во
работа
Максимален часов
проток [l/s]
Максимална часова
3
потрошувачка [m ]
Максимална дневна
3
потрошувачка [m ]
Максимална месечна
3
потрошувачка [m ]
Максимална годишна
3
потрошувачка [m ]

главна градежна сезона

пост сезона

вс

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

15

15

22

22

27

30

31

31

26

23

22

15

8

8

8

8

10

12

12

12

10

8

8

8

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

10

10

20

20

25

25

25

25

25

20

20

10

36

36

72

72

90

90

90

90

90

72

72

36

288 288

576

576

900

900

576

576

288

1080 1080 1080

4320 4320 12672 12672 24300 32400 33480 33480 23400 12672 12672 4320
210708

Во досегашниот период на егзистирање на наоѓалиштето за експлоатација на кварцен
чакал “Градилово“ направени се два бунари со кои е констатирано дека на предметниот
локалитет постои издан со чие што зафаќање (каптирање) преку изведба на дупчени
бунари можe да се обезбеди подземна вода за технички потреби на сепарацијата.
Како најповолна средина е оценет североисточниот дел од сепарацијата додека пак на
југоисточниот дел од теренот хидрогеолошките карактеристики се понеповолни.
Согласно со усни и потпишани договори помеѓу нарачателот на работите Стентон ДОО
Битола и изведувачот "Хидроинженеринг" ДООЕЛ Битола, од страна на изведувачот на
работите, во тек на повеќе години се изработени дупчени експлоатациони бунари за
потребите од технолошка вода на сепарацијата.
Местоположбата на бунарите е дадена на Слика 6 и на топографска карта во размер
1:25000 во Прилог III-2 каде се прикажани и границите на концесискиот простор.
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ЛЕГЕНДА

528

Граница на катастарска
парцела
Број на катастарска парцела
Постоечки објекти
Реки и Канали
Далековод
ЕЛ Бандера
Трафостаница
Бунар

Слика 6. Положба на бунари на снимена геодетска ситуација
Координатите на бунарите се одредени со отчитување од георефернцирана подлога –
снимена детална геодетска ситуација на објектите и површините во опфатот на
сепарацијата “Градилово“ од гегеодетската фирма ДООЕЛ ГЕО ЛЕНД – Битола,
претставени на Слика 6. Со ова детално снимање се опфатени и локациите на бунарите
кои се претставени на ситуацијата. Со соодветно уразмерување локациите на дупчените
бунари се пренесени на топографска карта во размер 1:25000 (Прилог III-2).
Координатите на поедините бунари, годината на градење и катастарската парцела на
која се наоѓаат се дадени во долната табела:
Бунар

Координата по
X оска
(N - север)

Координата по
Y оска
(Е - исток)

Б-1

4,535,005.00

7,544,686.00

Б-2

4,535,039.00

7,544,668.50

Катастарска
парцела во која се
наоѓа бунарот
КП 1736, ИЛ 502,
2008, август
КО Брод
КП 1735, ИЛ 738,
2012, ноември
КО Брод
Година
на градба
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V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД
Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно
искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови
по потреба).

V.1. Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи
Скалдирањето на суровините, несепарираниот материјал, кои се користат во
изработка се врши во кругот на постројката.
Несепарираниот материјал кој е суровина во процесот на производство, се носи
директно на сепарацијата од блискиот коп и за истиот постои времена депонија со мал
капацитет во кругот на постројката. Транспортот на суровините од местото на ископот,
каде се утоварува со градежни машини, е во камиони и со истите се транспортира до
кругот на постројката.
Транспортотот на материјалите се врши по локални патишта кои постојат од локациите
каде се врши ископот до локацијата на постројката. Загадувањето од транспортот на
материјалот е минимално во однос на бројот на останатите возила кои сообраќаат на
овие локални патишта.
Меѓупроизводи во процесот на производството нема.
Сепарираниот материјал е складиран на отворено во непосредна близина на
сепарацијата и истиот со камиони се носи до корисниците.
Влезните суровини како и производите кои се употребуваат на постројката во себе не
содржат токсичност.
Снабдувањето со нафта за механизацијата се врши од интерна бензинска пумпа, во
кругот на стопанскиот двор на постројката, и во неа се складирано само дизел гориво.
Транспорт низ цевки на цврсти, течни материи и мил нема.

Видови на отпад, системи за намалување и третман на загадувањето и
искористувањето на отпадот
На сепарацијата се јавуваат следните емисии и видови на отпад: емисија на прашина
која се јавува при самиот технолошки процес на ископот на јаловината и суровината,
оптадна вода од процесот на миење на агрегатот при сепарирање, цврст отпад (земја и
тиња) што се создава во таложникот, цврст комунален отпад, бучава и вибрации кои се
јавуваат од работата при самата постројка, отпадна вода која се користи за одржување на
хигиена во просториите и санитарните јазли како и масти и мазива кои што се користат за
одржување на механизацијата и опремата.
Како методи, процеси и помошни процеси со цел намалување и третман на
загадувањето и искористувањето на отпадот се користат следниве:
• Течниот отпад што се јавува при технолошкиот процес на миење на агрегатот како и
атмосферките води преку системи на канали одат во таложници каде се таложат
цврстите чистички и така прочистената вода преку одводен канал се влива во
реципиент.
• Цврстиот отпад (талог и тиња) од таложникот повремено се чисти и се депонира на
специјално одредена депонија, а после неговото просушување се депонира и
планира во дупките од ископаниот чакал во копот на сепарацијата како мерка за
ремедијација на земјиштето.
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• Маслата и мастите кои се користат за одржување на машините и постројката се
собираат во буриња, и се предаваат на овластен собирач на опасен отпад – стари
моторни масла Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ Скопје, со кој сестринската фирма
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО која за сметка на СТЕНТОН ДОО го врши сервисирањето
на градежната и транспортната механизација има склучено договор за преземање.
Прилози: Прилог IV-1 - Договор за деловна соработка - собирање на отпадни масла
од 21.11.2013 год., Прилог IV-2 - Договор за деловна соработка - одржување на
возилата од 16.12.2013 год.
•

Комуналниот цврст отпад од вработените и технолошки отпад (отпад од пакување)
ќе се собира, транспортира и депонира од страна на Јавното претпријатие
„Комунална хигиена“ од Новаци (Прилог IV-1 – Договор од 17.12.2013 година).

• Отпадната вода од санитарните јазли (WC и мијалник од кујна) ќе се испушта во
водонепропусна септичка јама, која треба да се изгради во следниот период. Оваа
отпадна вода ќе се црпи со цоодветни цистерни и ќе подлежи на третман од
овластен субјект. Во меѓувреме ќе се обезбедат еколошки подвижни тоалети кои ги
одржува овластен правен субјект.

Реф
бр

Број од
Количина
Вид на
Европскиот
отпад/
каталог на Количина Годишна
материал
отпад
по месец количина

Преработка/
одложување

17 560 m3 210 708 m3 Таложник

Метод и локација
на одложување

1

Вода

19 08 99

После таложење
на милта, преку
одводен канал се
испушта во река
Црна

2

Воден милталог од
таложници

10 12 13

60 m3

720 m3

Милта се
таложи во
таложник

Времено се
одлага до
таложникот, а
потоа се враќа во
копот на
сепарацијата за
пополнување на
дупките од
ископот

3

Моторно
масло,
синтетичко
и
минерално

13 02 05*

84 l

1000 l

Предавање на
овластен
Собирач на
отпадни
моторни масла
(според
договори
дадени во
прилог)

Се собира во
буриња и се
складира во
магацин до
преземање од
овластен Собирач
на отпадни масла.

4

Хидраулич
но масло

13 01 01

100 l

1200 l

Предавање на
овластен
Собирач на
отпадни
моторни масла

Се собира во
буриња и се
складира во
магацин до
преземање од
15

(според
договори
дадени во
прилог)

овластен Собирач
на отпадни масла.

5

Измешан
комунален
отпад

20 03 01

0,5 t

6t

Се собира во
контејнери

ЈКП го депонира
на депонија

6

Стари
отпадни
автомобилс
ки гуми

16 01 03

2

24

Собирање на
привремена
депонија и
предавање на
овластен
собирач

Процес на
пиролиза

6

Отпадно
железо

17 04 05

1,5 t

18 t

предавање

Откупен пункт на
регистриран
правен субјект за
откуп на
секундарна
суровина

8

Отпад од
амбалажа

0,05 t

0,6 t

предавање

0,05 t

0,6 t

предавање

15 01 01
отпад од
пакување
од хартија
и картон
15 01 02
отпад од
пакување
од
пластика

Откупен пункт на
регистриран
правен субјект за
откуп на
секундарна
суровина

Договорите за подигање на отпадот се дадени во Прилози IV.
Прилог VI-1.

Договор за собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст и
технолошки отпад

Прилог VI-2.

Договор за автомеханичарски услуги меѓу СТЕНТОН и СТЕНТОН ГРАДБА

Прилог VI-3.

Договор за собирање на опасен отпад – отпадни моторни масла
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VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и
детали на котелот и неговите емисии.
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.
Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои
содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

Како потенцијални емисии во воздухот може да се појават:
-

Емисија од прав при ископ, утовар и истовар на јаловината на депонија

-

Прашина при утовар на песокот и на другите фракции во транспортното средство
која е минимална поради технолошкиот процес на сепарирање.

-

Прашина во дворот на сепарацијата која се создава од движењето на возилата и
машините

Во сепарацијата Градилово во с. Брод можни се повремени запрашувањa кои
претходно се наведени од мали размери. Што се однесува до технолошкиот процес
појавата на прашина е избегната со тоа што при сепарирањето на песокот се користи
метода на прскање со вода – миење при сепарирањето на песокот. Други штетни материи
не се испуштат во воздухот.
Прашината создадена од движењето на возилата и машините се суспендира со
прскање на стопанскиот двор со вода со помош на цистерна.
Граничните вредности добиени при мерењата на суспендирани честички РМ10 во
амбиенталниот воздух при процесот на производство на песок и другите фракции (Прилог
V-1) не ја надминуваат дозволената вредност од Уредбата за гранични вредности за
нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и трагови за
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција
на гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (СВ на РМ, Јуни 2005).
Мерењата на прашината се извршени со апарат за мерење на прашина АЕРОЦЕТ 531.
Поради природата на технолошкиот процес на сепарацијата Градилово, суспендирани
честички РМ10 во амбиенталниот воздух, се во граници на максимално дозволените
концентрации и нема штетно влијание врз животната средина.
Постројката работи на електрична енергија така да нема емисии на загадувачки
супстанции во атмосферата по однос на погонот.
На постројката не постојат точкасти извори на емисии во атмосферата, нема котли со
моќност повеќе од 250 kW, ниту мали котли, ниту оџаци кој би емитирале супстанци во
атмосферата.
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VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат
супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно
Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација на водите (Сл. Весник 18-99). Треба
да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се
испуштаат во површинските води.
Отпадните фекални води, водите за одржување на хигиената на просториите во
објектот, хигиената на работниците, одржување на санитарните јазли, ќе се поврзат со
канал кој види кон непропустлива септичка јама, која треба да се изведе во следниот
период.
Водоснабдувањето со санитарна вода се врши со цистерни, а со вода за технолошкиот
процес од сопствени бунари од каде водата се црпи со пумпи и се сместува во хидрофор
и од тука се дозира кон сепараторот за миење на гранулатот и кон санитарните јазли.
Отпадната вода од миењето на гранулатот при сепарирањето и миењето на
механизацијата, површинските води, водите од дождовите и сл. оди преку заедничкиот
собирен канал во таложниците.
Потребно е да се изврши продлабочување - прочистување на постоечките таложници
според потребите заради собирање и таложење на отпадните води од сепарацијата.
Изградбата на преградни ѕидови за таложницата е во тек, и нејзиното комплетирање е
предвидено пред крајот на рокот за усогласување со оперативни планови.
Врз основа на извршениот увид на лице место на отпадната вода од процесот на
сепарирање на песокот и отпадната вода при миење на механизација се констатира дека
главен извор на емисија во површински води е отпадната вода.
Од извршените мерења од страна на Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Битола (Прилог
III-1) констатирано е дека отпадните води се од 5 категорија поради што се предлага да
се изгради сепаратор - таложник заради механичко отстранување на цврстите материи
(песок).
За постигнување на соодветна заштита на животната средина се предлага:
- Изградба на таложници, веднаш под вливот на собирниот канал каде водата ќе се
таложи, а од таму преку канал ќе се упатува кон Црна Река.
- Седиментацијата или избистрување е метода која наоѓа широка примена за
одстранување на суспендирани честички од отпадните води. Со оглед на тоа што
при овој процес суспендираните честички од неорганско потекло се таложат под
дејство на гравитационата сила, побрзо ќе се наталожат покрупните честички.
Ефиксноста на процесот на таложење, освен од карактерот на честичките и
течноста, зависи од повеќе фактори: длабочина на таложникот, големина на
површината на таложникот, број на преградите, промена на протокот. Со методата
на седиментација се отстрануваат од 25% до 75% од суспендирани материи.
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VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА
Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки
материи во подземните води и на површината на почвата..
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните
води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно
загадување.

При редовно работење на инсталацијата, сепарација „Градилово" с. Брод постои
можност за емисија на полутанти во почвата, но со практиките на работа и заштитните
мерки истата е сведена на минимум.
Точењето на гориво е на интерна бензинска станица, во рамките на комплексот на
стопанскиот двор.
Отпадното масло се создава при редовна промена на старо моторно масло на
градежната и транспортната механизација за време на сервисирање на возилата.
Одржувањето на истите е во механичарска работилница на сестринска фирма СТЕНТОН
ГРАДБА кој има автомеханичарска работилница во своето седиште во бетонската база во
с. Долно Оризари и за инцидентни работи во механичарската работилнива на самата
сепарација.
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО има склучено договор за собирање и предавање на опасен
отпад од стари моторни масла со овластен собирач – Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ –
Скопје. До подигањето на маслото истото се чува во садови на Собирачот, кои се
соодветно обележени и поставени на собирно место за отпадно масло. Во конкретниот
случај собирно место е во механичарската работилница на одржувачот на опремата
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО во бетонската база во с. Долно Оризари. Привремено на
локацијата на сепарацијата старо масло може да се чува во посебен магацин за масла и
масти, од каде го подига Собирачот.
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IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната
табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и
неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и
предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање,
резервоари).

Во сепарацијата „Градилово" во с. Брод на „СТЕНТОН ГРАДБА" ДОО Битола нема
земјоделски и фармерски активности, така да не постои можност за емисија на
земјоделски и неземјоделски отпад.
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на
локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само
преку ден / повремено).

Локацијата на постројката е вон населени место и се работи само во текот на денот во
период од 07 до 15 часот нивото на бучавата не го надминува дозволеното согласно
нормативите.
Постројката не создава вибрации ниту било какво нејонизирачко зрачење.

Извор на
емисија
Референца/
бр.

Извор/уред

1

машини во погон

2

3
4

Интензитет на
бучава dB на
означена
одалеченост

Периоди на емисија
[број на часови
предпладне/ попладне]

работни
машини и
возила

64,6 dB / 50 m

8 ч./ предпладне

машини во погон

работни
машини и
возила

58,3 dB / 10 m

8 ч. / предпладне

машини во погон

работни
машини и
возила

54,4 dB / 80 m

8 ч. / предпладне

машини во погон

работни
машини и
возила

63,3 dB / 100 m

8 ч. / предпладне

Опрема
Референца/
бр.

Мерењата се извршени на четири позиции при вклучени градежни машини, камиони,
сепараторот и останата опрема и при работен режим на сепарацијата „Градиово" во
с.Брод. Мерењето е вршено со ЕХТЕСН 407764, а мерните места се дадени на скицата
во Прилог V-1.
Од мерењата се констатирани следните заклучоци:
1. Објектот е лоциран во подрачје од IV степен на заштита од бучава т.е. подрачје каде
се дозволени зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава,
подрачје без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични
производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и сервисни
дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава.
2. Максимално дозволено ниво на бучава за ова подрачје е: 70 dB (Lдење), 70 dB
(Lвечер), и 60 dB (L ноќе).
3. Од наведените мерења се заклучува дека нивото на бучава е во согласност со
пропишаните вредности за наведента локација. Согласно тоа дека наведената
локација е во индустриска, ненаселена зона, предизвиканата бучава не влијае на
нарушувањето на мирот.
Прилог V-1. Стручен извештај од извршен преглед на бучава за објектот сепарација
„Градилово "во с.Брод, сопственост на СТЕНТОН ДОО - Битола на 27.02.2009 год.
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XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини
на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.
На сепарацијата ќе се врши мониторинг за параметрите дадени во долната табела, во
која е дадена фреквенцијата на мерење, методот на земање на примероци и методот за
анализа. Местата за мерење се претставени на скицата на Слика 7.

Параметар
Квалитет на
пречистена
отпадна вода
PМ 10

Цврсти честички прашина
Бучава

Фрекфенција на
мониторинг и места на
мерење
Еднаш годишно
Излезна точка после
таложник
Еднаш годишно
на 4 мерни места
означени на скицата
Еднаш годишно
на 4 мерни места
означени на скицата

Метод на
земање на
примероци
според
IЅО
стандарди

Метод на
анализа/
техника

според
IЅО
стандарди

Слика 7. Скица на мерни места за мониторинг на прашина и бучава
Мерно место бр.
1
2
3
4

Местоположба
До објектот за администрација - на 50 m оддалеченост од погонот за
сепарација
До погонот за сепарацијја -10 m оддалеченост од него
На растојание од 80 m јужно од погонот.
На растојание од 100 m источно од погонот.

22

XII. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН (ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ)
Операторите кои поднесуваат барање за дозвола за усогласување со оперативен план
приложуваат предлог-оперативен план според чл. 134 од законот за животна средина (СВ
на РМ 53/05).

Во следните табели се сумирани активностите од предлог оперативниот план што
операторот предвидува да ги реализира во временскиот период што го предложува, а со
чија реализација влијанитата на инсталацијата би се довеле до нивото што го диктираат
стандардите на животната средина.

1. Опис
а) изградба на прагови за формирање на каскадни таложници за отпадна вода пред
испуштање во одводен канал
2. Предвидена дата за почеток на реализација
декември 2013
3. Предвидена дата за завршување на реализација
февруари 2014
4.

Вредност на емисиите до и за време на реализација
а) / суспендирани материи 2680 mg/l

5.

Вредности на емисиите по реализација на активноста
а) / суспендирани материи 60 mg/l

6.

Влијание врз ефикасноста

а)

исталожување на целокупната количина на истечена вода.

7.

Мониторинг
Параметар

Цврсти материи

Медиум

Метода

Зачестеност

Вода

седиментација или
избистрување

два пати годишно

8.

Извештаи од мониторинг

9.

Вредност на инвестицијата

а)

120.000 ден
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1. Опис
а) Изградба на водонепропусна септичка јама
2. Предвидена дата за почеток на реализација
10. 20 февруари 2014
3. Предвидена дата за завршување на реализација
30. март 2014
4.

Вредност на емисиите до и за време на реализација

а) / Нема емисија –се користат два подвижни еколошки тоалети
5.

Вредности на емисиите по реализација на активноста

а) Нема емисија – септичката јама е водонепропусна и се црпи со цистерна
6.

Влијание врз ефикасноста

а)

Зафаќење на целокупната количина истечена вода од санитерните јазли.

7.

Мониторинг
Параметар

Водопропусност

Медиум

Метода

Зачестеност

Вода

окуларна проспекција
на околен терен

два пати годишно

8.

Извештаи од мониторинг

9.

Вредност на инвестицијата

а)

100.000 ден
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XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни
случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати
при несреќи или истекување.
Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од
нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи
пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

Емисии од поголеми хаварии во инсталацијата не се очекуваат. Во инсталацијата има
развиено политика каде вработените се обучени да се справат со помали хаварии, но во
исто време со добро развиен програм за одржување на опремата која се користи и
препораките на производителот на опремата, хаварии скоро и да не постојат.
Во случај на дефект на одредена машина, процесот на производство прекинува и
притоа не е возможно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина.
Во работата на инсталацијата имплеметирани се мерки за минимизирање на ефектот
на околината во случај на емисии или состојба на хаварии, кои можат да настанат во
текот на работењето.
Материјалите коишто се користат во процесот на сепарирање не се запалвиви и
можноста од појава на пожар или експлозија е минимална.
Во случај на пожар, поставени се против пожарни апарати за чие што ракување
персоналот е обучен.
Кога се случуваат итни случаи, доколку настане одредено загадување на животната
средина, над пропишаните норми, сепарацијата „Градилово" во с. Брод на СТЕНТОН
ДОО Битола е должна да престане со работа и да изврши дополнителни научни и
стручни истражувања и санација поради одстранување на причините што би довеле до
загрозувањето на животната средина и за тоа да го извести Министерството за животна
средина и просторно планирање. За тој временски период се забранува било какво
депонирање и фрлање на отпадоци, надвор од определените места за таа намена.
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XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз
животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи
отстранување на сите штетни супстанции.

При престанок со работа, потребно е враќање на теренот во првобитна состојба, што
значи заполнување на ископаните дупки со ископана јаловина, материјал од таложникот,
како и друг погоден материјал. Не се потребни други мерки за заштита, бидејќи опремата
на сепарацијата е монтажна и може да се демонтира и отстрани од локацијата.
 Показатели за деградиреност на лежиштото Градилово" по завршување на
експлоатацијата
Микролокацијата каде што се формира површинскиот коп е релативно благ терен. По
завршување на експлоатацијата ќе се добие завршна косина на површинскиот коп од
висински тип со следните етажи:
- основна етажа на кота 580
- втора етажа на кота 590
- трета етажа на кота 595
Аголот на завршните косини на етажите изнесува 45°, а генералната завршна косина
на копот 30°.
Завршните етажни берми од површинскиот коп изнесуваат 10 m.
Вкупната површина зафатена со експлоатационите работи изнесува 225 000 m2.
Оваа површина во целост ќе биде деградирана, па врз основа на оваа состојба се
засновува и концептот на рекултивација.
 Рекултивација на површините на површинскиот коп
Со завршувањето на експлоатационите работи на површинскиот коп "Градилово" се
добиваат релативно стрмни површини (завршни косини на копот), хоризонтална
површина (дно на копот - внатрешно одлагање на копот кота 582) како и етажните берми
на копот.
Од аспект на рекултивацијата постои значајна разлика во пристапот и начинот на
стабилизирање на површините за нивно вклопување во непосредната околина.
Стрмните косини од копот ќе се зарамнуваат, односно ќе се формира една косина со
наклон од 30°. Овие косини немаат погодност за користење, односно садење на
земјоделски култури, туку истите ќе се посеат со семиња од различни треви.
На дното на копот - внатрешното одлагалиште ќе се изврши рекултивација после
донесување и насипување со квалитетна земја врз падинскиот материјал и црвеницата.
Технологијата на рекултивација на земјиштето се состои од следните фази:
- нивелирање на хоризонталните површини
- донесување и распростирање на хумусниот слој
- орање и ѓубрење на формираните површини
- засадување на земјоделски култури (житни растенија и др.)
Со покривањето на површините со вегетација ќе се постигнат природните визуелни
ефекти. Со рекултивацијата на копот , нарушената природна средина се вклопува во екосистемот така што со рекултивацијата и животинскиот свет постепено ќе го насели
напуштениот терен.
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XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките
детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната
средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите , да ги опише постоечките
или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги
посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.
Фирмата "СТЕНТОН" ДООЕЛ Битола, од надлежното Министерство за економија на Р.
Македонија има добиено концесија на експлоатационото поле за експлоатација на
кварцен чакал од лежиштето "Градилово" кое се наоѓа во непосредна близина на с. Брод.
Дејноста на сепарацијата е експлоатација на природен речен наносен материјал од
ископ на локалтетот Градилово кој потоа со соодветен технолошки процес се сее, мие и
се добива баран квалитет и гранулација. Сепарираниот материјал е со добар и испитан
квалитет. За квалитетот на материјалот се приложени сертификати и потврди за квалитет
од надлежните институции дадени во прилозите.
Сепарацијата е постројка која служи за добивање на природен материјал со барана
гранулација. Сепарацијата има капацитет од 60000 m3 годишно, со максимален часов
капацитет од 80 m3/час сепариран материјал и тоа по фракции од 0-4 mm; од 4-8 mm; од
8-16 mm; и од 16-32 mm.
Одговорно лице за заштита на животната средина e Дејковски Крсте, раководител на
сепарацијата.
За производство на сепариран материјал основна суровина е несепариран материјал,
природен чакал, кој се добива од ископ. Ископот се врши со машини, се товари во
камиони кои го транспортираат во кругот на инсталацијата каде се врши сепарирање на
материјалот со миење. Просечната должината на транспортното растојание од
површинскиот коп до сепарацијата изнесува околу 400 m, локален транспорт. За миење
на материјалот се користи подземна вода од системот на дупчени бунари.
Сепарацијата работи на електричен погон со струја од електродистрибутивната
мрежа.
При работата на сепарацијата не се создаваат меѓупроизводи, туку од суровината
директно се добива материјал кој се користи во понатамошното производство.
Најголемиот дел од производство на сепарацијата со камиони се носи во бетонската
база, за производство на бетон, која се наоѓа на 20 km одалеченост од сепарацијата.
Материјалот се превезува по локалните и регионалните патишта кои ги поврзуваат
локалитетот Градилово со бетонската база која се наоѓа во Сблизина на Битола, во с.
Долно Оризари. Останатиот дел од сепарираниот материјал се продава директно на
заинтересираните купувачи од други бетонски бази во регионот.
Во досегашниот период на егзистирање на наоѓалиштето за експлоатација на кварцен
чакал “Градилово“ направени се два бунари со кои е констатирано дека на предметниот
локалитет постои издан со чие што зафаќање (каптирање) преку изведба на дупчени
бунари можe да се обезбеди подземна вода за технички потреби на сепарацијата.
Скалдирањето на суровините, несепарираниот материјал, кои се користат во
изработка се врши во кругот на постројката.
Несепарираниот материјал кој е суровина во процесот на производство, се носи
директно на сепарацијата од блискиот коп и за истиот постои времена депонија со мал
капацитет во кругот на постројката. Транспортот на суровините од местото на ископот,
каде се утоварува со градежни машини, е во камиони и со истите се транспортира до
кругот на постројката.
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Транспортотот на материјалите се врши по локални патишта кои постојат од локациите
каде се врши ископот до локацијата на постројката. Загадувањето од транспортот на
материјалот е минимално во однос на бројот на останатите возила кои сообраќаат на
овие локални патишта.
Меѓупроизводи во процесот на производството нема.
Сепарираниот материјал е складиран на отворено во непосредна близина на
сепарацијата и истиот со камиони се носи до корисниците.
Влезните суровини како и производите кои се употребуваат на постројката во себе не
содржат токсичност.
Влезните суровини како и производите кои се употребуваат на постројката во себе не
содржат токсичност.
Снабдувањето со нафта за механизацијата се врши од интерна бензинска пумпа, во
кругот на стопанскиот двор на постројката, и во неа се складирано само дизел гориво.
На сепарацијата се јавуваат следните емисии и видови на отпад: емисија на прашина
која се јавува при самиот технолошки процес на ископот на јаловината и суровината,
оптадна вода од процесот на миење на агрегатот при сепарирање, цврст отпад (земја и
тиња) што се создава во таложникот, цврст комунален отпад, бучава и вибрации кои се
јавуваат од работата при самата постројка, отпадна вода која се користи за одржување на
хигиена во просториите и санитарните јазли како и масти и мазива кои што се користат за
одржување на механизацијата и опремата.
Како методи, процеси и помошни процеси со цел намалување и третман на
загадувањето и искористувањето на отпадот се користат следниве:
• Течниот отпад што се јавува при технолошкиот процес на миење на агрегатот како и
атмосферките води преку системи на канали одат во таложници каде се таложат
цврстите чистички и така прочистената вода преку одводен канал се влива во
реципиент.
• Цврстиот отпад (талог и тиња) од таложникот повремено се чисти и се депонира на
специјално одредена депонија, а после неговото просушување се депонира и
планира во дупките од ископаниот чакал во копот на сепарацијата како мерка за
ремедијација на земјиштето.
• Маслата и мастите кои се користат за одржување на машините и постројката се
собираат во буриња, и се предаваат на овластен собирач на опасен отпад – стари
моторни масла Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ Скопје, со кој сестринската фирма
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО која за сметка на СТЕНТОН ДОО го врши сервисирањето
на градежната и транспортната механизација има склучено договор за преземање.
Прилози: Прилог IV-1 - Договор за деловна соработка - собирање на отпадни масла
од 21.11.2013 год., Прилог IV-2 - Договор за деловна соработка - одржување на
возилата од 16.12.2013 год.
•

Комуналниот цврст отпад од вработените и технолошки отпад (отпад од пакување)
ќе се собира, транспортира и депонира од страна на Јавното претпријатие
„Комунална хигиена“ од Новаци (Прилог IV-1 – Договор од 17.12.2013 година).

• Отпадната вода од санитарните јазли (WC и мијалник од кујна) ќе се испушта во
водонепропусна септичка јама, која треба да се изгради во следниот период. Оваа
отпадна вода ќе се црпи со цоодветни цистерни и ќе подлежи на третман од
овластен субјект. Во меѓувреме ќе се обезбедат еколошки подвижни тоалети кои ги
одржува овластен правен субјект.
Во сепарацијата Градилово во с. Брод можни се повремени запрашувањa кои
претходно се наведени од мали размери. Што се однесува до технолошкиот процес
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појавата на прашина е избегната со тоа што при сепарирањето на песокот се користи
метода на прскање со вода – миење при сепарирањето на песокот. Други штетни материи
не се испуштат во воздухот.
Прашината создадена од движењето на возилата и машините се суспендира со
прскање на стопанскиот двор со вода со помош на цистерна.
Граничните вредности добиени при мерењата на суспендирани честички РМ10 во
амбиенталниот воздух при процесот на производство на песок и другите фракции (Прилог
V-1) не ја надминуваат дозволената вредност од Уредбата за гранични вредности за
нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и трагови за
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција
на гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (СВ на РМ, Јуни 2005).
Мерењата на прашината се извршени со апарат за мерење на прашина АЕРОЦЕТ 531.
Поради природата на технолошкиот процес на сепарацијата Градилово, суспендирани
честички РМ10 во амбиенталниот воздух, се во граници на максимално дозволените
концентрации и нема штетно влијание врз животната средина.
Постројката работи на електрична енергија така да нема емисии на загадувачки
супстанции во атмосферата по однос на погонот.
На постројката не постојат точкасти извори на емисии во атмосферата, нема котли со
моќност повеќе од 250 kW, ниту мали котли, ниту оџаци кој би емитирале супстанци во
атмосферата.
Отпадните фекални води, водите за одржување на хигиената на просториите во
објектот, хигиената на работниците, одржување на санитарните јазли, ќе се поврзат со
канал кој види кон непропустлива септичка јама, која треба да се изведе во следниот
период.
Водоснабдувањето со санитарна вода се врши со цистерни, а со вода за технолошкиот
процес од сопствени бунари од каде водата се црпи со пумпи и се сместува во хидрофор
и од тука се дозира кон сепараторот за миење на гранулатот и кон санитарните јазли.
Отпадната вода од миењето на гранулатот при сепарирањето и миењето на
механизацијата, површинските води, водите од дождовите и сл. оди преку заедничкиот
собирен канал во таложниците.
Потребно е да се изврши продлабочување - прочистување на постоечките таложници
според потребите заради собирање и таложење на отпадните води од сепарацијата.
Изградбата на преградни ѕидови за таложницата е во тек, и нејзиното комплетирање е
предвидено пред крајот на рокот за усогласување со оперативни планови.
Врз основа на извршениот увид на лице место на отпадната вода од процесот на
сепарирање на песокот и отпадната вода при миење на механизација се констатира дека
главен извор на емисија во површински води е отпадната вода.
Од извршените мерења од страна на Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Битола (Прилог
III-1) констатирано е дека отпадните води се од 5 категорија поради што се предлага да
се изгради сепаратор - таложник заради механичко отстранување на цврстите материи
(песок).
При редовно работење на инсталацијата, сепарација „Градилово" с. Брод постои
можност за емисија на полутанти во почвата, но со практиките на работа и заштитните
мерки истата е сведена на минимум.
Точењето на гориво е на интерна бензинска станица, во рамките на комплексот на
стопанскиот двор.
Отпадното масло се создава при редовна промена на старо моторно масло на
градежната и транспортната механизација за време на сервисирање на возилата.
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Одржувањето на истите е во механичарска работилница на сестринска фирма СТЕНТОН
ГРАДБА кој има автомеханичарска работилница во своето седиште во бетонската база во
с. Долно Оризари и за инцидентни работи во механичарската работилнива на самата
сепарација.
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО има склучено договор за собирање и предавање на опасен
отпад од стари моторни масла со овластен собирач – Ауто-хаус Заковски ДООЕЛ –
Скопје. До подигањето на маслото истото се чува во садови на Собирачот, кои се
соодветно обележени и поставени на собирно место за отпадно масло. Во конкретниот
случај собирно место е во механичарската работилница на одржувачот на опремата
СТЕНТОН ГРАДБА ДОО во бетонската база во с. Долно Оризари. Привремено на
локацијата на сепарацијата старо масло може да се чува во посебен магацин за масла и
масти, од каде го подига Собирачот.
Во сепарацијата „Градилово" во с. Брод на „СТЕНТОН ГРАДБА" ДОО Битола нема
земјоделски и фармерски активности, така да не постои можност за емисија на
земјоделски и неземјоделски отпад.
Локацијата на постројката е вон населени место и се работи само во текот на денот во
период од 07 до 15 часот нивото на бучавата не го надминува дозволеното согласно
нормативите.
Постројката не создава вибрации ниту било какво нејонизирачко зрачење.
На сепарацијата ќе се врши мониторинг за параметрите дадени во долната табела, во
која е дадена фреквенцијата на мерење, методот на земање на примероци и методот за
анализа. Местата за мерење се претставени на скицата на Слика 7.

Добри еколошки практики
Емисии во воздух
При нормална работа на инсталацијата вклучувајќи го и започнувањето и
завршувањето со работа, емисиите во воздухот треба да бидат без присуство на видлив
чад и не треба да придонесуваат за непријатности предизвикани од присуство на мириси
надвор од границите на инсталацијата.
Добрите менаџмент практики за конотрола и минимизирање на емисиите вклучуваат:
• За точкести извори:
Користење на "завеси" при истовар/утовар на камионите.
Користење на водни млазови за отстранување на фугитивните емисии при операциите
со камиони.
• За фугитивни емисии:
Намалување на површината на местата за складирање на агрегатот. Користење на
бункери / преградување за агрегатите каде што е тоа возможно. Асфалтирање на
прометните места во делокругот на комплексот. Повремено миење на површините за
отстранување на насобраната прашина.

Прифаќање на површинските води и менаџмент со отпадните води
Остранувањето на суспендиранните честички во принцип се врши со користење на
таложници. Најдобра практика е да се користат повеќе таложници во серија.
За намалување на емисиите во вода следните генерални принципи треба да се
применуваат:
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• Каде што е возможно уште на изворот треба да се применуваат техники за
ефикасно користење на водата;
• Водата треба да рециркулира во рамките на истиот процес од кој произлегува со
претходен третман доколку е неопходен. Доколку е можно водата може да се
рециклира и во некој друг дел од процесот каде што е потребна вода со понизок
квалитет;
• Треба да се превземат мерки за минимизирање на ризиците за загадување од
процесот или површинските води.
Менаџмент за цврстиот отпад
Периодично чистење на акумулираниот материјал во
депонирање на посебно место каде се остава да се процеди.

таложниците

и

потоа

НДТ за управување со отпад вклучува:
•

Треба да се одржува систем за водење на записи за количината, природата,
потеклото и каде што е релевантно дестинацијата, фреквенцијата на собирање,
начинот на транспортирање и методот на третман на било кој вид на отпад кој се
одлага или повторно се употребува.

•

Секогаш кога е практично отпадот треба да се сепарира и рутата на одлагање
треба да се идентификува и треба да е што е можно поблиску до точката на
создавање на отпадот.

•

Треба да се водат записи за секој отпад што се испраќа надвор од локацијата на
инсталацијата.

•

Областите за складирање треба да бидат јасно означени, а контејнерите треба да
бидат со соодветни ознаки.

•

Максималниот капацитет за складирање во областите за складирање треба да
биде означен и не смее да се надминува. Треба да биде одреден и максималниот
период за складирање во контејнерите.

•

За супстанции со посебни карактеристики како што се на пр. лесно запалливи,
осетливи на топлина, светлина и сл. како и некомпатибилни видови на отпад треба
да се чуваат одделно.

•

Контејнерите треба да бидат обезбедени со капаци. Ова се однесува и на празни
контејнери.

•

Треба да се врши редовна инспекција на контејнерите за складирање.

• Треба да има воспоставени процедури за справување со оштетени или контејнери
што протекуваат.
• Треба да се превземат сите неопходни мерки за да при складирањето и ракувањето
не дојде до емисии (на пр. течности, прашина).
•

Минимизирање на отпадот.

Практични решенија за доближување кон најдобрите достапни техники заради
усогласување со оперативен план би биле следните: Содржината од таложинците пред
конечно да се одстрани на депонија пожелно е, откако ќе се ослободи од нив да се чува
во посебни безбедносни танкери (собирници), да се испита нејзиниот состав за да се
констатира степенот на опасност што го има спрема животната средина и дури потоа да
се постапува со неа согласно пропишаните методи зависно од карактеристиките. Знаејќи
дека во таложинците доспеваат масла кои истекуваат од возилата, со отпадот од
таложинците треба да се постапува како со опасен отпад и да се запазат упатствата за
постапување со таков тип отпад.
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Следува табела со краток опис на техниките за намалување/спречување на
влијанијата врз околината.
Техника/практика

Коментар

Истовар на агрегатот
Осигурување дека агрегатите се примени
овлажнети и дека ќе останат такви за време на
истоварот.
Користење на метод за поттиснување на прашина
замаглени водни млазови или затворени
истоварни места.
Складирање на агрегатот
Заштита на наталожените места од ветер.
Инсталација на бариери барем од три страни или
користење на дрва или други градби како
заштитници од ветровите.
Минимизирање на областа на која се наталожува.
Покривање на наталожените места за контрола на
прекумерните фугитивни емисии.
Третман на наталожените места каде ветровите
можат да создадат фугитивни емисии со: вода или
одобрен апсорбер на прашина.
Транспортер (трака) и трансфер места
Инсталирање на покривки на подвижните ленти.
Намалување на висината на пад помеѓу лентите.
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XVI. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со
одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени
за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и
комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови
делови за потребите на друго лице.

Потпишано од :_____________________________________ Датум : 10.01.2014
(во името на организацијата)

Име на потписникот : ____________Пеце Стојаноски_______________

Позиција во организацијата :______Управител____________________

Печат на компанијата:
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Прилог III-2. Топографска карта со координати на дупчени бунари
Топографска карта со координати на дупчени бунари
на локација на наоѓалиштето за експлоатација на кварцен чакал
“Градилово“ во близина на с. Брод
извадок од лист 832-1-1 Живојно
М = 1:25000

Граници на концесијата на наоѓалиштето за експлоатација на
кварцен чакал “Градилово“ во близина на с. Брод

Табела: Координати на дупчени бунари
Координата по X оска

Координата по Y оска

(N - север)

(Е - исток)

Б-1

4 535 005.00

7 544 686.00

Б-2

4 535 039.00

7 544 668.50

Бунар
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КОНСТРУКЦИЈА НА ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН БУНАР Б-1
(РУДНИК ГРAДИЛОВО)
Мерка 1:400/20

Л Е Г Е Н Д А:
(1) Полни PVC цевки Ø 225 mm
(2) Филтерски

PVC цевки Ø 225 mm

(3) Филтер од гранулиран чакал
(4) Простор за пумпа (32 – 36 m)
(5) Глинен тампон 10 m
(б) Таложник L/ Ø – 4 m/225 mm

Фотографија од главата на бунарската
конструкција
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(РУДНИК ГРAДИЛОВО)
Мерка 1:400/20
Л Е Г Е Н Д А:
(1) Полни PVC цевки Ø 225 mm
(2) Филтерски

PVC цевки Ø 225 mm

(3) Филтер од гранулиран чакал
(4) Простор за пумпа (32 – 36 m)
(5) Глинен тампон 10 m
(б) Таложник L/ Ø – 4 m/225 mm

Фотографии од главата на бунарската
конструкција
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