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I. ППШТИ ИНФПРМАЦИИ
Име на кпмпанијата

Друщтвп за прпизвпдствп тргпвија и
услуги МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ увпз-извпз
Куманпвп
Ппдружница Каменплпм Куманпвп
Правен статус
ДППЕЛ
Сппственпст на кпмпанијата
Приватна
Сепственпст на земјищтетп
Друщтвп за прпизвпдствп тргпвија и
услуги МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ увпз-извпз
Куманпвп
Ппдружница Каменплпм Куманпвп
Адреса на лпкацијата (и ппщтенска Фл. Населенп местп без улишен систем бр.
адреса, дпкплку е разлишна пд ппгпре местп / виканп-Краста Пшиоа
сппменатата)
Брпј на врабптени
4
Пвластен претставник
Драган Манасиевски, ракпвпдител на
каменплпм
Категприја на индустриски активнпсти кпи Прилпг 2
се предмет на бараоетп
Упшка 3.2 Инсталации за искпп, дрпбеое,
мелеое, сееое, на минерални сурпвини
Прпектиран капацитет
120.000 т/гпд.

I.1 Вид на барањето
Пбележете гп сппдветнипт дел
Нпва инсталација
Ппстпешка инсталација
Знашителна измена на ппстпешка инсталација
Престанпк сп рабпта

Х

3

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола
Име на единицата
сампуправа
Адреса
Уелефпн

на

лпкална Ппщтина Куманпвп
Градпнашалник на Ппщтина Куманпвп
Фл. „11 Пктпмври“ бб.
1300 Куманпвп
031/425-127; 031/420-451

ПДГПВПР:
Какп дппплнение на пваа глава, вп дпдатпк е даденп:
Дпдатпк I.1 Ппщти ппдатпци - инфпрмации за пператпрпт
Дпдатпк I.2 Ппщти ппдатпци – инфпрмации за инсталација
Дпдатпк I.3 Ппис на лпкацијата

II. ППИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНПСТИ
Ппищете ја ппстрпјката, метпдите, прпцесите, ппмпщните прпцеси, системите за
намалуваоетп и третман на загадуавоетп и искпристуваое на птпадпт, ппстапките за
рабпта на ппстрпјката, вклушувајќи и кппии пд планпви, цртежи или мапи, (теренски
планпви и мапи на лпкацијата, дијаграми на ппстапките за рабпта).

ПДГПВПР:
Пписпт на технишките активнпсти е даден вп Дпдатпк II.1.
Вп Дпдатпк II.2 е даден ппис на живптната средина.

III. УПРАВУВАОЕ И КПНТРПЛА
Прилпжете прганизаципни щеми и други релевантни ппдатпци. Пспбенп да се
наведе лицетп пдгпвпрнп за пращаоата пд живптната средина.

ПДГПВПР:
Пписпт на управуваоетп и кпнтрплата е даден вп Дпдатпк III.
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IV. СУРПВИНИ И ППМПШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ
УППТРЕБЕНИ ИЛИ ПРПИЗВЕДЕНИ ВП
ИНСТАЛАЦИЈАТА

Прилпжете листа на сурпвините и гпривата кпи се кпристат, какп прпизвпдите и
медупрпизвпдите.
Пппплнете ја следната табела (дпдадете дппплнителни редпви пп пптреба)
Реф.
Бр или

Материјал/
Супстанција

САТ
Брпј

Категприја
на
ппаснпст

1.

Варпвник

471-34-1
7631-86-9

/

2.
3.
4.

Впда
Гпривп (нафта)
Мптпрнп маслп
САЕ 3D
Хидраулишнп
маслп 46 или 68
Диференцијалнп
маслп
Упватна маст

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гуми
Електришна
енергија
Каищи
Црева
Резервни метални
делпви
Гранулати какп
прпизвпди

68334-30-5
56-81-5
7325-17-9
56-81-5
7325-17-9
56-81-5
7325-17-9
56-81-5
7325-17-9
/
/

Класа 3
Класа 9

/
/
/

/
/
/

471-34-1
7631-86-9

Мпме
нталнп
склади
рана
кплиши
на
(тпни)

/

Гпдищна
упптреба
(тпни)

RиS
фрази

120.000

R36;R37;
R38
S26;S36

2,612
0,208

R10
S26;S36

Класа 9

0,39

SS

Класа 9

0,08

S26;S36

Класа 9

0,051

S26;S36

/
/

24

/
/
/
/
/

120.000
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Забелещка:
Гпре наведените ппдатпци се превземени пд Рударскипт прпект. Вп мпментпт на
аплицираое, инсталацијата не рабпти, дпдека гледанп истприски, нејзината рабпта е
дискпнтинуирана.
1. Вп слушај каде материјалпт вклушува пдреден брпј на ппсебни и дпстапни ппасни
супстанции, дадете детали за секпја супстанција.
2. Закпн за превпз на ппасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл.
Весник на РМ 12/93)
3. Сппред Анекс 2 пд дпдатпкпт на упатствптп
4. Цхемицал Абстрацтс Сервице
ПДГПВПР:
Ппвеќе ппдатпци за сурпвините и ппмпщните материјали и нашинпт на управуваое, се
дадени вп Дпдатпк IV.

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ПТПАД
Вп дплната табела вклушете гп целипт птпад щтп се спздава, прифаќа за
ппвтпрнп искпристуваое или третира вп рамките на инсталацијата (дпдадете
дппплнителни редпви пп пптреба).

Реф.
Бр

Вид на
птпад/материјал

Брпј пд
еврппски
пт каталпг
на птпад

Кплишина

Кплишина
пп месец
(тпни)
*

1

Јалпвина

10 12 01;
10 12 03

2

Кпмунален птпад

20 03 01

*

Гпдищна
кплишина
(тпни)
20% пд
вк.
кплишини
на
сурпвина
≈ 0,5

3

Птпаднп железп

17 04 05

*

2

4

Птпадни гуми,

16 01 03

*

1

Прерабптка/
Пдлпжуваое

Метпд и
лпкација на
пдлпжуваое

Ппвтпрна
упптреба за
тамппн

Привременп
складираое вп
рамки на
лпкација

Привременп
складираое
на лпкација
Привременп
складираое
на лпкација
Привременп

Сампстпјнп
пдлагаое на
деппнија.
Сампстпјнп
пдлагаое на
деппнија
Сампстпјнп

6

5

каищи и др.
Слишен птпад
Птпаднп маслп

6

7

13 01 11
13 02 06

*

0,2-0,3

Птпадни филтри

16 01 07

*

≈5
паршиоа

Птпадни
акумулатпри

16 06 01

*

≈5
паршиоа

складираое
на лпкација
Привременп
складираое
на лпкација
Привременп
складираое
на лпкација
Привременп
складираое
на лпкација

пдлагаое на
деппнија
Ппвтпрнп
упптреба кај
ппстари впзила
Сампстпјнп
пдлагаое на
деппнија
Сампстпјнп
пдлагаое на
деппнија

* Кплишините пп месец не се ппзнати, бидејќи се рабпти за видпви птпад щтп не се
јавуваат редпвнп.
ПДГПВПР:
Ппвеќе ппдатпци за птпадпт и нашинпт на управуваое, се дадени вп Дпдатпк V.
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VI. ЕМИСИИ ВП АТМПСФЕРАТА
Прилпжете листа на сите тпшкасти извпри на емисии вп атмпсферата, вклушувајќи
и детали на кптелпт и негпвите емисии.
Ппищете ги сите извпри на фугитивна емисија, какп на пр. складираое на
птвпренп.
Апликантпт е пптребнп да ппсвети пспбенп внимание на пние извпри на емисија
кпи спдржат супстанции наведени вп Анекс 2 пд дпдатпкпт на Фпатствптп.

Самп за кптли сп мпќнпст ппвеќе пд 250 kW, малите кптли се исклушени.
Капацитет на кптелпт
Прпизвпдствп на пареа:
Уермален влез:
Извпр на
емисијата
Референца/бр.
на пчак

Kg/h
MW
Детали за емисијата

Висина на
пчак

Супстанција/
Материјал

Масен прптпк
(mg/Nm3)

Прптпк на
впздух
(Nm³/h)

Намалуваое на
загадуваоетп
Уип на
филтер/циклпн/
скрубер

Гпривп за кптелпт
Уип: јаглен/нафта/ЛПГ/гас/бипмаса итн.
Максимален капацитет на спгпруваое
Спдржина на сулфур:
NOx

Максимален вплумен на емисија
Уемпература
Перипди на рабпта

Kg/h
%
Mg/Nm³
При (0°C. 3% O2 (тешнпст или гас), 6% O2 (цврстп
гпривп)
m³/h
°C(min)
°C(max)
h/den
Денпви/гпдищнп

За други гплеми извпри на емисии вп прпизвпдствптп:
Нпрмалните услпви за температура и притиспк се: 0пC, 101.3 kPa

ИНСТАЛАЦИЈАТА НЕ ППСЕДУВА КПТЕЛ КАКП ИЗВПР НА ЕМИСИЈА ВП
ВПЗДУХ.
ПДГПВПР:
Ппвеќе ппдатпци за пва ппглавје се дадени вп Дпдатпк VI.

VII.

ЕМИСИИ ВП ППВРШИНСКИ ВПДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателпт треба да наведе за секпј извпр на емисија ппсебнп дали се емитуваат
супстанции наведени вп Анекс II пд Дпдатпкпт на Фпатствптп.
Пптребнп е да се дадат детали за сите супстанциии присутни вп сите емисии,
спгласнп Уабелите III дп VIII пд Фредбата за класифицкација впдите (Сл. Весник
18-99). Уреба да се вклушат сите истекуваоа на ппврщински впди, зеднп сп
впдите пд дпждпви кпи се испущтаат вп ппврщинските впди.
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Пппплнете ја следната табела:
Параметар
Име на
супстанција

Пред третираое
Макс.
Мак Кг/де
Прпсек
с.
н
на шас
Днев
ен
прпс
ек

Кг/гп
д

Макс.
Прпсе
к на
шас

Ппсле третираое
Макс. Кг/де Кг/гп
Дневе
н
д
н
прпсек

Идентитет
на
реципиентп
т

Суспендиран
и материи
Р-рени
материи

Следените табели треба да се пппплнат вп слушај на директнп испущтаое вп реки
и езера.
Упшка на мпнитпринг/ Референци пд Наципналнипт кппрдинатен систем :
9
Параметар
Датум
рН
Уемпература
Електришна
прпвпдливпст
°C
Ампниумски
азпт NH4-N
Хемиска
пптрпщувашка
на кислпрпд
Бипхемиска
пптрпщувашка
на кислпрпд
Раствпрен
кислпрпд O2(pp)
Калциум Ca
Кадмиум Cd

Резултати
(mg/l)
Датум
Датум

Датум

Нпрмален
аналитишки
ппсег

Метпда/
Уехника на
анализа

Хрпм Cr
Хлпр Cl
Бакар Cu
Железп Fe
Плпвп Pb
Магнезиум Mg
Манган Mn
Жива Hg
Вк.сув пстатпк
на 105°C
Суспендирани
материи
Раствпрени
материи
Упшка на мпнитпринг/ Референци пд Наципналнипт кппрдинатен систем:

Параметар
Датум
Никел Ni
Калиум K
Натриум Na
Сулфат SO4
Цинк Zn
Вкупна
базишнпст (какп
CaCo3)
Вкупен
пргански
јаглерпд УПС
Вкупен
пксидиран азпт
УПN
Нитрити NO2
Нитрати NO3
Фекални
кплифпрмни
бактерии
вп
раствпр(/100мл)
Вкупнп
бактерии
вп

Резултати
(mg/l)
Датум
Датум

Датум

Нпрмален
аналитишки
ппсег

Метпда/
Уехника на
анализа
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раствпр
(/100мл)
Фпсфати PO4
Нема директнп испущтаое вп реки, пптпци и езера.

ПДГПВПР:
Ппвеќе ппдатпци за пва ппглавје се дадени вп Дпдатпк VII.
Нема изврщенп мереое ппради не активнпста на инсталацијата и неупптреба на
технплпщка впда.

VIII. ЕМИСИИ ВП ППЧВА
Ппищете ги ппстапките за спрешуваое или намалуваое на влезпт на загадувашки
материи вп ппдземните впди и на ппврщината на ппшвата..
Пптребнп е да се прилпжат ппдатпци за ппзнатп загадуваое на ппшвата и
ппдземните впди, за истприскп или мпменталнп загадуваое на самата лпкација или
ппдземнп загадуваое.

ПДГПВПР:
Активнпста щтп се изведува на лпкацијата на каменплпмпт не
резултира сп емисии вп ппшва.

IX. ЗЕМЈПДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНПСТИ
Вп слушај на птпад пд земјпделски активнпсти или за земјпделски намени, вп
следната табела треба да се ппищат прирпдата и квалитетпт на супстанцијата
(земјпделски и неземјпделски птпад) щтп треба да се расфрла на земјищте
(ефлуент, мил, пепел), какп и предлпжените кплишества, перипди и нашини на
примена (пр. цевнп испущтаое, резервпари).
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Идентитет на ппврщината
Вкупна ппврщина (ха)
Кприсна ппврщина (ха)
Култура
Ппбарувашка на Фпсфпр (kg P/ha)
Кплишествп на мил расфрлена на самата фарма
(m3/ha)
Прпценетп кплишествп фпсфпр вп милта
расфрлена на фармата (kg P/ha)
Вплумен щтп треб ада се аплицира (m3/ha)
Аплициран фпсфпр (kg P/ha)
Вк. кплишествп внесена мил (m3)

ПДГПВПР:
ПВА ППГЛАВЈЕ Е НЕРЕЛЕВАНУНП ЗА ИСКЗ АКУИВНПСУА ПРЕДМЕУ НА ПВА
БАРАОЕ.
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈПНИЗИРАЧКП ЗРАЧЕОЕ
Листа на извпри (вентилација, кпмпреспри, пумпи, ппрема) нивна местппплпжба на
лпкацијата (вп спгласнпстсп лпкациската мапа), перипди на рабпта (цел ден и нпќ / самп
преку ден / ппвременп).
Извпр на емисија
Референца/бр

Извпр/уред

Ппрема.
Референца/бр

Интензитет на
бушава dB на
пзнашена
пдалешенпст

Перипди на
емисија (брпј на
шаспви
предпладне/
пппладне)

Пбележете ги референтните тпшки на лпкациската мапа и на ппкружуваоетп.

За амбиентални нивпа на бушава:
Референтни
тпшки:

Наципнален
кппрдинатен
систем
(5Н, 5Е)

Нивпа на звушен притиспк
(dB)
Л(А)ељ

Л(А)10

Л(А)90

Граници на
лпкацијата
Лпкација 1:
Лпкација 2:
Лпкација 3:
Лпкација 4:
ПСЕУЛИВИ
ЛПКАЦИИ
Лпкација 5:
Лпкација 6:
Лпкација 7:
Лпкација 8:
Наведете ги извприте на вибрации и на нејпнизирашкп зрашеое (тпплина или
светлина)

ПДГПВПР:
Ппвеќе детали за пва ппглавје се даденив вп Дпдатпк X.
Нема врщенп мереоа на предметната лпкација. Истите ќе се направат пп инсталираое на
кпмплетната пптребна ппрема и птппшнуваое сп рабпта.

XI. ТПЧКИ НА МПНИТПРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАОЕ
ПРИМЕРПЦИ

Ппищете гп мпнитпрингпт и прпцеспт на земаое на примерпци и предлпжете
нашини на мпнитпринг на емисии за впда, впздух и бушава.
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Пппплнете ја следната табела:
Параметар

Фреквенција на
мпнитпринг

Метпд на земаое
примерпци

Метпд на
анализа/техника

ПДГПВПР:
Ппвеќе детали за пва ппглавје се даденив вп Дпдатпк XI.

XII.

ПРПГРАМА ЗА ППДПБРУВАОЕ

Пператприте кпи ппднесуваат бараое за интегрирана екплпщка дпзвпла прилпжуваат
предлпг – прпграма за ппдпбруваое на рабптата на инсталацијата и защтитата на
живптната средина.

ПДГПВПР:
Прпграмата за ппдпбруваое е дадена вп прилпг XII.
Прпграмата за ппдпбруваое е ппдгптвена
спгласнп ппстпешкптп закпнпдавствп и утврдените недпстатпци, а сп цел
запазуваое на стандардите на живптната средина.

XIII. СПРЕЧУВАОЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАОЕ ВП ИТНИ
СЛУЧАИ
Ппищи ги ппстпешките или предлпжените мерки, вклушувајќи ги прпцедурите за
итни слушаи, сп цел намалуваое на влијаниетп врз живптната средина пд
емисиите настанати при несреќи или истекуваое.
Истп така наведете ги превземените мерки за пдгпвпр вп итни слушаи надвпр пд
нпрмалнптп рабптнп време, т.е. нпќнп време, викенди и празници.
Ппищете ги ппстапките вп слушај на услпви разлишни пд вппбишаените
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вклушувајќи пущтаое на ппремата вп рабпта, истекуваоа, дефекти или
краткптрајни прекини.

ПДГПВПР:
Ппдатпци за пва ппглавје е даденп вп Дпдатпк XIII.

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНПК СП РАБПТА, ППВТПРНП
ЗАППЧНУВАОЕ СП РАБПТА И ГРИЖА ПП ПРЕСТАНПК НА
АКТИВНПСТИТЕ
Ппищете ги ппстпешките или предлпжените мерки за намалуваое на влијаниетп
врз живптната средина пп делумен или целпсен престанпк на активнпста,
вклушувајќи птстрануваое на сите щтетни супстанции.

ПДГПВПР:
Спгласнп пбврските дадени вп Закпнпт за живптна средина, при престанпк сп
активнпстите на инсталацијата, пператпрпт е дплжен да гп извести надлежнипт
прган за намерата за престанпк на рабпта на инсталацијата и дплжен е да
предлпжи и ппднесе план сп мерки за ремедијација на лпкацијата на кпја щтп се
напда инсталацијата.
Вп рамките на пва бараое се дадени генерални наспки за ремедијација.
Кпнешните ќе бидат предмет на нпв План кпј ќе гп ппднесе пператпрпт заеднп сп
известуваоетп за намера за престанпк сп рабпта.
Кпнешнптп престануваое сп рабпта ќе вклуши активнпсти на демпнтираое на
инфраструктурата и на ппремата, и нивнп дислпцираое пд ппдрашјетп пкплу
лпкацијата на инсталацијата и ремедијација на целата лпкација. Лпкацијата ќе
биде предмет на ремедијација и враќаое на живптната средина вп
задпвплителна спстпјба.
Ремедијацијата на лпкацијата е пбврска на пператпрпт и спгласнп Закпнпт за
минерални сурпвини.
Ппдатпци за пва ппглавје се дадени вп Дпдатпк XIV Дпдатпк XIV.1.
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XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
На пва местп треба да се вметне преглед на целпкупнптп бараое без технишките детали.
Прегледпт треба да ги идентификува сите ппзнашајни влијанија врз живптната средина
ппврзани сп изведуваоетп на активнпста/активнпстите, да ги ппище ппстпешките или
предлпжени мерки за намалуваое на влијанијата. Пвпј ппис истп така треба да ги ппспши
и нпрмалните пперативни шаспви и денпви вп неделата на ппспшената активнпст.

ПДГПВПР:
Друщтвптп за прпизвпдствп тргпвија и услуги МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ увпз-извпз Куманпвп,
свпјата дејнпст ја развива вп Куманпвп каде птвпра свпја ппдружница сп земаое ппд
кпнцесија на земјищте за експлпатација на минерална сурпвина – варпвник на
лпкалитетпт „Уикијарница“ вп близина на селп Пшиоа, ппщтина Куманпвп.
Главната дејнпст на фирмата е вадеое на декпративен камен и камен за градежнищтвп,
варпвник, сурпв гипс, креда и щкрилци.
Бараоетп за Б – интегрирана екплпщка дпзвпла се пднесува на активнпста искпп,
дрпбеое, мелеое, сееое, загреваое на минерални сурпвини. (не се врщи загреваое на
предметната лпкација).
(Упшка 3.2 пд Прилпг 2 пд ИСКЗ Фредбата).
Kаменплпмoт „Каменплпм Уикијарница“ с. Пшиоа, сп пснпвна дејнпст искпп, дрпбеое,
мелеое и сееое на минерални сурпвини, ппднесува Бараое за Б – интегрирана екплпщка
дпзвпла дп ппщтина Куманпвп.
МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ, Куманпвп е сппственик на целата инфраструктура и ппрема и
кприсник на земјищтетп на кпе е лпциран каменплпмпт.
МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ има ппднесенп бараое дп Владата на РМ и Министерствптп за
екпнпмија за дпбиваое на кпнцесија врз експлпатаципнптп ппле „Уикијарница“ вп
близина на селп Пшиоа, Куманпвп.
Изврщенп е успгласуваое на дпгпвпр за кпнцесија за експлпатација на минерална
сурпвина – варпвник на лпкалитетпт „Уикијарница“ вп близина на селп Пшиоа, ппщтина
Куманпвп ппд бр. 12-4026/4 пд 05.06.2006 гпдина и е склушен ппмеду Владата на
Република Македпнија и ДПУФ „МЕУАЛ ПРЕС“ ДППЕЛ Скппје сп Закпнпт за минерални
сурпвини (“Сл. Весник на РМ“ бр. 24/07).
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Дпгпвпрпт за кпнцесија ќе важи дп истекпт на перипдпт за кпј е дпделена кпнцесијата, а
заклушнп сп 05.06.2026 гпдина, сп мпжнпст за прпдплжуваое за ущте еден перипд пд 20
гпдини.
Напдалищтетп „Уикијарница“ се напда вп неппсредна близина на север дп . Биљанпвце, на
северпистпк дп с. Дпбрпщане, на запад дп с. Рпманпвце на пддалешенпст пд 3 – 4Км, а на
југ најблиску населенп местп е с. Пшиоа на пддалешенпст пд пкплу 4,5Км, дпдека пд
градпт Куманпвп истптп е пддалешенп на 6,5Км.
Пп свпјпт мпрфплпщки изглед, напдалищтетп на варпвник „Уикијарница“ се напда на
кптлинскипт дел на листпт Куманпвп, кптлината е бранпвита, пппплнета сп палепзпјски,
мезпзпјски, терциерни и квартерни твпрби.
Вп ппглед на хидрплпщките и хидрпгеплпщките карактеристики, теренпт е ппкружен сп сп
длабпкп всешени решни дплини и пптпци, а најгплема река кпја гп пресекува теренпт е
река Пшиоа, всешена вп јурските варпвници.
Ппсебна карактеристика на теренпт е слаба впдпнпснпст. Вп ппгплемипт дел пд гпдината
пптпците се суви, псвен вп перипдите на гплемите врнежи.
Вп ппглед на кпмуникациите, надалищтетп „Уикијарница“ се напда на пкплу 0,1Км истпшнп
пд асфалтиранипт пат кпј гп ппврзува сп Куманпвп, пднпснп сп населените места Пшиоа,
Студена Бара и Вакпв.
На запад напдалищтетп е ппврзанп сп пат пд трет ред сп автппатпт Скппје – Куманпвп на
пддалешенпст пд 3,5Км.
Инсталацијата за кпја се пднесува пва бараое - каменплпмпт „Каменплпм Уикијарница“,
се спстпи пд ппврщински кпп за експлпатација на минерални сурпвини и каменплпм сп
ппрема за дрпбеое и сепарација. Лежищтетп пд каде се искппува сурпвината,
“Уикијарница”, е вп неппсредна близина на каменплпмпт.
Гпдищнптп прпизвпдствп на прерабптен варпвник на ппврщискипт кпп „Уикијарница“
спрема рударскипт прпект изнесува 130.000 тпни /гпд.
Главна сурпвина вп технплпщкипт прпцес вп инсталацијата е минералната сурпвина –
варпвник щтп се искппува пд лежищтетп на варпвник “Уикијарница”, кпе щтп се напда вп
неппсредна близина на каменплпмпт.
Уехнплпщкипт систем на ппврщинска експлпатација се карактеризира сп дискпнтинуирана
технплпщка щема на пткппуваое на кприсната сурпвина.
Важнп е да се наппмене дека вп лежищтетп Уикијарница нема класишна јалпвина пд
пришина щтп материјалпт сп димензија 60mm пп издвпјуваоетп на рещетка пред
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приемнипт птвпр вп дрпбилишната ппстрпјка се валпризира вп тамппн кпј напда примена
вп градежнищтвптп.
Какп цврст птпад се јавува птпадпт пд пдржуваое на ппремата и ппстрпјките. Вп рамките
на пвпј птпад, сппред видпт на материјалпт се јавуваат следните типпви птпад:
· Птпаднп железп;
· Птпадни гуми и гумен материјал;
· Птпадни акумулатпри;
· Птпадни филтри;
· Кпмунален птпад;
· Птпадни масти и масла;
· Јалпвина кпја ппвтпрнп се упптребува.
Уехнплпщкипт прпцес щтп се пдвива вп каменплпмпт Уикијарница не спдржи тпшкасти
извпри на емисија.
Вп рамките на каменплпмпт Уикијарница нема кптел за спгпруваое какп извпр на емисија
вп впздух.
Единствената емисијата кпја се јавува на лпкацијата на каменплпмпт е смисијата на
фугитивна пращина, пднпснп цврсти шестишки. Извпри на пваа емисија се пдвиваоетп на
разни прпцеси и активнпсти на лпкацијата.
Вкупната емисија на цврсти шестишки мнпгу зависи пд некплку услпви:
- лпкалните тпппграфски услпви
- брзина и фрекфентнпст на ветар,
- кплишествп и фрекфентнпст на дпждпви,
- сезпнските прилики (услпви на еваппрација, релативна влажнпсти итн),
- вклушената ппрема вп прпцесите,
- спдржината на влага вп сурпвината.
Фугитивните емисии не мпжат прецизнп да се измерат, туку се прпценуваат врз база на
нашинпт на манипулацијата сп материјалите, гплемината на пбјектите, и технплпщкптп
нивп. Прпценката се врщи сп ппмпщ на емисипни фактпри.
Извпри на фугитивна емисија на лпкацијата на каменплпмпт се:
- Активнпсти за утпвар на материјал
- Урансппрт на материјал
- Примарнп дрпбеое и класираое
- Секундарнп дрпбеое и класираое (мпменталнп не се пдвива, нп се планира)
- Прпизвпдствп на сува фракција
- Птвпрени ппврщини (складираое)
Инсталацијата Уикијарница применува мерки за намалуваое на емисијата на фугитивна
пращина.
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Вп текпт на летните месеци патеките пп кпи се движат впзилата кпи врщат трансппрт на
материјал се прскаат сп впда сп ппмпщ на цистерна. Нп, сппред дпсегащната пракса, не се
впделп сметка за кплишината на впда кпја се
аплицира/прска на патищтата, па сппред тпа ефикаснпст не е тпшнп ппзната (преппрака,
сппред медунарпдните искуства е 2 l/m2).
Секундарнп дрпбеое не се врщи, нп истптп е вп план да се врщи вп иднина. Мпжнпста за
фпрмираое на фугитивна пращина на местата каде щтп се складираат ситните фракциите
вп најгплем дел се елиминира сп кпнтинуираната рабптата, сп нпви кплишини влажни
фракции на ппврщината пд складираните куппви.
Вп каменплпмпт Уикијарница има два вида на птпадни впди кпи се спздаваат:
- Уехнплпщки птпадни впди (мпменталнп не ппстпјат, нп се планираат вп иднина),
- Кпмуналните птпадни впди.
Птпадните впди пд технплпщкипт прпцес се јавуваат вп фазата на секундарнп дрпбеое на
материјалпт. Птпадните впди пп гравитациски пат ќе се пдведуваат дп предвидени
талпжници – басени, кпи временп ќе се шистат и сп ппмпщ на пумпа истите какп
прешистени ќе се врадаат вп технплпщкипт прпцес.
Главни идентификувани извпри на бушава вп инсталацијата се:
·
·
·
·
·
·

Ппстрпјка за примарнп дрпбеое,
Ппстрпјка за секундарнп дрпбеое (вп мпментпт не ппстпи и не се кпристела),
Впзила за трансппрт и ракуваое сп материјал,
Урансппртни ленти
Сита (вп мпментпт не ппстпјат и не се кпристеле) и
Ппстрпјка за сепарација (вп мпментпт не се упптребува).

Каменплпмпт Уикијарница најшестп рабпти вп една смена, дискпнтинуиранп, на кпј нашин
се избегнуваат најшуствителните перипди пд денпт - времетп за пдмпр(15.00 – 18.00
шаспт), предвиденп сп Пдлука за утврдуваое вп кпи слушаи и ппд кпи услпви се смета дека
е нарущен мирпт на граданите пд щтетна бушава (Сл.весник бр.1/09).
Дппплнителнп, не се превземени никакви мерки за намалуваое на щтетнптп влијанија пд
бушава.
Сп цел успгласуваое сп стандардите на живптната средина, пператпрпт на каменплпмпт
Уикијарница ппдгптви Прпграма за ппдпбруваое какп дел пд Бараоетп за Б –
интегрирана екплпщка дпзвпла. Планпт спдржи низа на мерки кпи ќе пвпзмпжат
ппстигнуваое на ппставените стандарди за живптна средина и ппвиспк степен на защтита
на живптната средина.
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XVI. ИЗЈАВА
Сп пваа изјава ппднесувам бараое за дпзвпла/ревидирана дпзвпла, вп спгласнпст сп
пдредбите на Закпнпт за живптна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени
за таа цел.
Пптврдувам дека инфпрмациите дадени вп пва бараое се вистинити, тпшни и кпмплетни.
Немам никаква забелещка на пдредбите пд Министерствптп за живптна средина и
прпстпрнп планираое или на лпкалните власти за кппираое на бараоетп или на негпви
делпви за пптребите на другп лице.

Пптпишанп пд:
ДПУФ МЕУАЛ ПРЕС ДППЕЛ увпз-извпз Куманпвп, ппдружница КАМЕНПЛПМ Куманпвп.

Датум : ____________________
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Име на пптписникпт: ________________________________________________

Ппзиција вп прганизацијата: _________________________________________

Печат на компанијата:

