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Политика за животна средина

III.1 Структура за управување на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје
➢ Кратка историја на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје
Друштвото БЕТОН – ПРО ДОО Скопје е основано на 31.07.2012 година.
Целосен назив на Субјектот: Друштво за експлоатација на минерални
суровини БЕТОН – ПРО ДОО Скопје
Кратко име – БЕТОН ПРО ДОО Скопје
Седиште: Јуриј Гаргарин бр.15, Скопје Карпош
Вид на субјект: ДОО
Вид на сопственост: Приватна сопственост
Дејност: 08.11 Вадење на декоративен камен и камен за градежништво,
варовник, суров гипс, креда и шкрилци.
Наоѓалиштето за варовник Краста се наоѓа во склоп на варовничка маса со
јурска старост која се наоѓа југоисточно од градот Куманово.
Технолошкиот

процес

на

експлоатација

се

заснова

врз

примена

на

дисконтинуирана технологија, односно со примена на дупчачко-минерски
работи, товарење на изминираниот материјал и транспорт со камиони кипери
до постројката за дробење и сепарирање.
Како прилог кон ова поглавје, барателот на Б - Интегрирана еколошка дозвола
вклучува:
- детали за структурата на управувањето со инсталацијата;
- организациона шема;
- политика за управување со животната средина;
- тековна оценка за состојбата со животната средина.
➢

Управување
Управувањето со БЕТОН-ПРО ДОО Скопје е утврдено со Статут усогласен со
Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се дефинирани правата и
обврските на органите на управувањето. Со друштвото БЕТОН-ПРО ДОО
Скопје управува Управител – Жикица Младеновски.

Работните места и број на вработени во БЕТОН – ПРО ДОО
Каменолом Краста се:
Управител - 1
Раководител на Каменолом - 1
Магационер - 2
Управител
Управителот е обврзан за:
-

Дефинирање на структурата на организацијата.

-

Информирање на организацијата за важноста за исполнување на
барањата на инвеститорите, купувачите и корисниците

-

Исполнување на законските прописи, стандарди, правила и останати
нормативни документи

-

Дефинирање на Политиката за заштита на животната средина

-

Утврдување на цели за заштита на животна

-

Обезбедување на потребните ресурси.

-

Идентификување на процесите за реализација на производи кои даваат
додатна вредност на организација како и нивната меѓусебна поврзаност

-

Идентификување на процеси на подршка кои влијаат на ефикасноста и
ефективноста на процесите на реализација

Управителот има обврска да обезбеди :
-

Ресурси достапни до персоналот за реализација на процесите и на
обврските кон купувачите, инвеститорите и Законот.

-

Подршка од персоналот за реализација на Политиката за заштита на
животната средина

-

Реализација на договорените обврски и достигнување на очекувањата и
задоволство на купувачите, инвеститорите и јавноста.

Одговорно лице за заштита на животната средина во Каменолом Краста
Одговорно лице за заштита на животна средина на Каменоломот Краста е
Управителот – Жикица Младеновски.

Одговорно лице за заштита на животна средина е одгворен за следните
активности:
-

Мониторинг на влијанија врз животната средина, спроведување на
мерењата

-

Мониторинг и следење на отпадот кој што се создава, спроведување
на договорите за превземање на отпад

-

Спроведување на обуките од областа на заштита на животна
средина

-

Управување со вонсредни ситуации врз животната средина

-

Спроведување на дефинираите Упатства за заштита на животната
средина

-

Комуникација со државните органи од областа на животната средина

➢ Организација
Структура на организацијата
Во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје е воспоставена структура на организацијата во
согласност со дејноста на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје.
Структурата на организацијата на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје ја сочинуваат:
- Работни единици, кои остваруваат функции и реализираат работни процеси
од регистрираната дејност независни едни од други и во меѓусебна соработка.
Структурата на организацијата обезбедува:
-

Дефинирани овластувања, одговорности и обврски на персоналот за
реализација на процесите и системот за управување со квалитетот.

-

Реализација на процесите

-

Внатрешни врски и комуникации на персоналот.

-

Надворешни врски и комуникации на персоналот со купувачите,
инвеститорите, добавувачите и соработниците.

Моментално во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има 4 вработени (управител,
раководител на каменолом, магационер), поради тоа што БЕТОН-ПРО
ДОО Скопје има потпишано договори со поддоговарачи кои што ќе ги
реализираат активностите на душчење-минирање и товарење и транспорт
на суровината.

На Прилог I е преставена Организационата шема на БЕТОН-ПРО ДОО
Скопје.
УПРАВИТЕЛ

Работна единица
Дупчење и минирање

Работна единица
Товарање и транспорт
на суровина

III.2. Управување со животната средина
Управителот Жикица Младеновски е одговорен за заштита на животната
средина и постојано подобрување на работните процеси и производите.
Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето,
определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување
на услови за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за
загадувањето на животната средина.
Сите вработени во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје мораат, без одстапки и во
секој момент да ги исполнуваат барањата на Системот за управување на
животната средина. Одстапување од обврските пропишани во Постапките за
управување на животната средина, може да доведе до сериозни последици по
животната средина во која претпријатието функционира, а со тоа и

до

несогледливи последици по угледот на нашата инсталација.
Угледот на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје во опкружувањето во кое
стопанисува не смее да биде загрозен во ниеден момент и поради тоа секое
отстапување од обврските пропишани во Законската легислатива од областа
на животната средина ќе биде строго санкционирано.
Во прилог II
средина.

е претставена Политиката за управување на животната

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Раководството на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје, е посветено кон постојано
унапредување на животна средина.
Тоа го постигнуваме со:
▪

Комплетно исполнување и надминување на барањата и очекувањата на
купувачите

▪

Професионален однос со купувачите и исполнување на договорените рокови

▪

Постојана едукација на персоналот и унапредување на индивидуалните
способности, зајакнување на одговорноста на вработените и развивање на
партнерски односи

▪

Почитување на националните законски барања, прифатените барања на
меѓународните стандарди

▪

Обезбедување на здрава работна средина и обуки за поттикнување на свеста
на вработените за заштита на животната средина

▪

Грижа за животната средина преку утврдување и мерење на загадувањето од
работните процеси

▪

Политиката за заштита на животна средина која е основа за определување и
преиспитување на целите за квалитет и за општите и посебни цели за
животната средина

▪

Воспоставување на ефикасна комуникација со сите заинтересирани страни со
цел размена на информации поврзани со заштита на животна средина
Политиката за животна средина е достапна на јавноста и претставува обврска
за сите вработени.

III.3

Компетентност, стручна оспособеност и свест
Обуки од областа на заштита на животна средина
БЕТОН-ПРО

ДОО

Скопје

применува

и

одржува

постапки

за

идентификување на потребите и спроведување на обуки за сите вработени кои
извршуваат активности кои се дел од системот за заштита на животната
средина. Сите учесници во процесите на работа во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје ќе
поминат низ обука која ги запознава со заштита на животната средина.
Со оваа обука вработените се запознаваат со барањата на Политиката за
заштита на животната средина, насоката на делување, целите, законските и
другите барања кои се обврзуваат да ги почитуваат, со нивните обврски,
значајните аспекти на животната средина во нивната дејност, акциите во случај
на незгода или вондредни ситуации, последиците кои настануваат во случај на
отстапување од предвидените обврски, користа за животната средина од
нивниот подобрен работен учинок и сите останата детали неопходни за
успешно функционирање на системот за заштита на животната средина.
Посебно се води сметка при приемот на нови кадри истите да се запознаат со
својата улога во функционирањето на системот за заштита на животната
средина.
Координаторот за животна средина е одговорен за изработка на програма,
планови

и

реализација

на

комплетниот

циклус

на

обука

и

стручно

оспособување од областа на заштита на животната средина и водење на
соодветни записи.

