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ВОВЕД
По доставено Барање за добивање Б – интегрирана еколошка дозволаза Друштво
за производство, градежништво,промет и услуги Беровиќ Бетон доо увоз извоз
с.Батинци Скопје бр.17-5510/1 од24.06.2020 донесен е ЗАКЛУЧОК од град Скопје во
кој се наведени одредени забалешки по однос на доставеното Барање.
БарателотДруштво за друштво за производство, градежништво,промет и услуги
Беровиќ Бетон доо увоз извоз с.Батинци со внимание ги разгледа наведените
забелешки во Заклучокот во однос на комплетноста на Барањето и подготви
Дополнување за Барањето за добивање Б интегрирана еколошка дозвола
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ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

1. Дел II. Опис на локација

1. Трафостаница
- N-41,93075, E - 21,49592
2. Бунар
- N-41,93080, E - 21,49601,
3. Резервоар за технолошка вода N-41,93132, E - 21,49599
4. Септичка јама
- N-41,93105, E - 21,49561
5. Лабораторија
- N-41,93148, E - 21,49591
Слика II.1 Мапа со коти на локација на трафостаница, бунар, резервоар за технолошка вода, септичка јама и лабораторија
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Дел II Опис на технолошкиот процес
Автомеханичарскиот сервис е пренаменет во магацински простор и се користи
складирање на резервни и помошни делови за целиот возен парк
механизацијата.Во овој простор во сегашни услови не се реализираат процеси
остранување на поситни дефекти на возниот парк.Целиот возен парк
механизација се сервисира во надворешна фирма Мерцедес, прилог фактура
реализација на услуга.

Од овој објект не се генерира дополнителен отпад.
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Во продолжение е дадено Решение за продолжување на времетраето на Дозволата
за користење на вода за технолшки потреби од експлоатациониот бунар од
04.12.2020 год.
Дозвола за користење на вода за технолошки потреби
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3. Дел IV.Суровини и помошни материјали и енергии употребени или
произведени во инсталацијата
Основни суровини за производство на бетон се: агрегат (песок и дробен камен),
цемент и вода.
Песокот и дробениот камен на локацијата се носат со кипер камиони и се одлагаат
на складот за агрегат.
Со помош на утоварувач агрегатот се носи на сепараторот каде што со помош на
сита се врши просејување на песокот на различни фракции.
Агрегатот, како суровина е со гранулација од 0,4 до 100 mm. За правење на бетон се
користи агрегат со гранулација од 0,4 до 32 mm, а од 32 до100 mm се користи за
тампонирање. Во процесот на просејување на агрегатот се врши и негово
промивање со млаз од вода заради чистење одпрашина која е непожелна во
процесот на изработка на бетонот.
Сепарираниот песок со помош на транспортни ленти се префрла на купови од песок
со различен гранулат.
При процесот на производство на бетон, во зависност од марката на бетон кој треба
да се подготви, со помош на утоварувач се префрлуваат соодветните количини на
сепариран агрегат во додавачот на агрегат од каде со помош на транспортна лента,
истиот се носи во бункерот за бетонирка.
Во бункерот се врши мешање на различните фракции од агрегатот според одредена
рецептура. Потоа мешавината, со транспортни ленти, се носи во бетонирката, каде,
по додавање на цементот и водата, се врши финално мешање на бетонот. Готовата
смеса (бетонот) се товари во камион и миксери кои потоа ја носат до
потрошувачите.
Табела IV: Листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати,
горива и енергии
Реф.
Број

Материјал /
Супстанција

CAS
Број

3.

Песок и дробен
камен
/
(различни
гранулации)
Сепариран
агрегат за
7631-86-9
разни фракции
Готов бетон
/

4.

Цемент

5.

Вода за бетон
Електрична
енергија

1.

2.

6.
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Категорија
на
опасност

Моментално
складирана
количина
20000 m

3

Годишна
употреба

30000 m

3

/

30000 m

3

R 20
S нема

3

нема

2000 m

/

/

30000 m

65997-15-1

нема

30 t

9000 t

/

нема

/

1000 m

/

/

/

20000 kWh

3

R и S фрази

3

R 36,37,38
S 24, 25, 26, S
3, 6, 37, 39
/
/
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4. Дел V Цврст и течен отпад
Талогот собран од таложниците се уотребува за тампонирање на улици и патишта,
за правење на цокли за згради и слично. Истиот се продава на правни и физички
лица кои имаат потреба од негова набавка.
Во продолжение е даден Договорот со ЈКП Зелениково кое е задолжено за
собирање и транспорт на комунален и друг вид на неопасен отпад
Табела V: Вид и количина на отпад
Реф
бр

1.

2.

Вид на
отпад/материј
ал

Отпаден мил
од
таложници

Комунален
отпад
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Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
по месец

10 13 14

40 m

20 03 01

Количина

3

50 kg

Годишна
количина

500m

3

500 kg

Преработка/
одложување
Се
одложува
на
бетонирана
површина во
складот за
материјали
и се
продава на
правни и
физички
лица
Се собира
во
пластични
канти на
локацијата

Метод и
локација на
одложување

Правни и
физички лица

ЈКП
Зелениково.
Се депонира
на градска
депонија
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Договор со ЈКП Зелениково
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5. Дел VII Емисии во површински води и канализација
Дозвола од МЖСПП за испуштање на технолошка отпадна вода
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Договор со Водоканал Скопје (овластена фирма) за празнење на септичка јама
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6. Дел XII Програма за подобрување
Со Програмата за подобрување предвидени се мерки за спречување и намалување
на негативните влијанија врз животна средина кои ќе се реализираат во согласност
со Планот за подобрување на состојбата на животната средина во фаза на
работење (Табела бр.XII.1).
Табела бр.XII-1: План за подобрување на состојбата на животната средина
N

0

1.

2.

3.

Опис на
мерката/актвиност
Инсталирање
инструменти за
мерење на
испуштените
количини на вода
Воведување на
систем за
управување со
животна средина

Рекултивирање на
површина,
озеленување и
засадување на нови
дрва

Цел на мерката
Следење на количините
на водакои се
испуштаат во
реципиентот
Подобрување на
грижата за заштита на
животна средина
Грижа за заштита на
животната средина, почист
воздух и поздрава работна
средина

Временски распоред за реализација
на планот за подобрување
Почеток на
Крај на активност
активност / год
/ год
Септември 2021

Ноември 2021

Февруари 2022

Мај 2022

Март 2022

Септември 2022

Со реализација на планот за подобрување ќе се добијат податоци кои можат да
послужат за документирање на статусот на одреден медиум на животната средина
(воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од применетите мерки за
ублажување.
Исто така, планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите
вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го
контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат
правилни одлуки.
Посебна група на мерки се мерките со кои со активна промена на системот на
управување со операциите и најсоодветно користење на ресурсите, ќе се постигне
минимално загадување на животната средина.
Овие мерки во себе ги опфаќаат следниве акции:
o изработка на правилници за користење и одржување на опрема и алати,
o оптимизација на временскиот и просторен распоред на планираните
активности,
o оптимизација на интензитетот на планираните активности,
o разработка на мерки за контрола на работењето и придржувањето до
соодветните проектирани параметри и правилници.
Остварувањето на така избраните и насочени мерки и активности, би требало да
дадат позитивни ефекти во насока на заштита на животната средина. Суштинско за
ефикасноста на сите овие мерки е нивното брзо планирање и операционализирање.
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Бетонска база Берович Бетон Скопје главно ги има остварено потребните
техничките подобрувања за работа на инсталацијата и заштита на животната
средина и нема значително влијание врз загадувањето на на животната средина.
7. Дел XIII Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи
При изградбата на сите постоечки објекти водено е сметка од областа на сигурност,
заштита и безбедност при работа при што се применети нормите и прописите од
областа насигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при безбедност и
здравје при работа, како и заштита на животната средина.
При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за
материјалите за градба, за нивната цврстина, незапаливост, отпорност на топлина и
сл.


Обезбедување на границите на бетонската база од пристап на
невработени лица

Бетонската база е уредена така да овозможува непречено работење и безбедно
изведување на сите работи од почетокот до завршетокот на производниот процес
на производство на бетон. Оградувањето на базата од непосредната околина е
извршено со метална ограда. Така оградена оневозможува пристап на невработени
лица. Влегувањето и излегувањето од базата се врши на одредено место, односно
на главниот влез кој е на страната на пристапниот пат. На главниот влез има капија
со портирница и табла со назив за означување на истата.
Од аспект на обезбедување на објектите, бетонската база е оградена со ограда
према патот Скопје - с. Батинци и соседните фирми. Во правец на р. Маркова Река
локацијата е отворена.


Уредување и одржување на околината односно сообраќајниците во
бетонската база

Со цел да се овозможи непречен пристап на возила и машини за дотур на
материјали на базата се користат постојните сообраќајници и истите се одржуваат
во чиста состојба.


Определување на местото, просторот и начинот на разместување и
складирање на градежните материјали

Сите материјали и опрема кои се потребни за процесот на производство се
поставени, и складирани, на однапред определено место, така да се овозможува
лесен преглед и нивно несметано земање без опасност од уривање и причинување
на било каква повреда. Материјалите се категоризирани по вид, тежина и приоритет
на изработка односно вградување.


Чуварска служба

Објектите се осветлени, а надвор ор работното време, викенди и празници (во
неработните денови), инсталацијата е обезбедена 24h со постојан видео надзор и
чувар кој во случај на некава хаварија или штета веднаш телефонски ќе го
информира одговорното лице на базата и ќе бидат повикани соодветни надлежни
институтции
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Чуварите на објектот на кои што работното време им започнува по завршувањето на
работното време на работниците на објектот, ги имаат следните обврски:
- Да ги чуваат и сочуваат сите материјали, машини, алат и друго кои се
наоѓаат на објектот.
- Да спречуваат пристап на објектот на лица кои не се вработени на објектот, и
после работа на било кое лице, без одобрение на управата или техничкиот
раководител на градилиштето.
- Да спречат изнесување на материјали и друго од објектот без потребна
документација или одобрение.
- Редовно и постојано да вршат обиколување на објектот, а посебно вон
работното време и ноќе.
- Во случај на појава на почетен пожар да превземат мерки за локализирање
на пожарот и да ја известат ПП бригадата на град Скопје, и соодветните
служби.
- По завршувањето на работното време, ако случајно остане неизгаснат оган,
истиот да го изгаснат и го известат раководителот на објектот за да не се
повтори истото.
- За време на должноста да не се задржуваат подолго време во канцеларија
или чуварница и да не спие.
- Секојдневно да водат книга за дежурство, во која ќе ги внесува сите настани
кои ќе се случат за време на неговото дежурство и за тоа да го известат
раководителот на градилиштето, наредниот ден.
- Да не го напуштаат работното место се додека не им дојде замена, односно
не отпочне редовното работно време и го известат раководителот или
лицето кое го заменува во негово отсуство.
- За настаните во нивнта смена како и промените на објектот, да вршат
примопредавање на должноста со чуварот кој ги заменува.


Мерки и средства за заштита од пожари

Заради карактерот на процесот на производство во самата база особено внимание
се посветува на мерките и средствата за заштита од пожари.
Електричната инсталација, апаратите и машините на електричен погон секогаш се
одржуваат во исправна состојба, а електричната инсталација низ магацините и
канцелариите е изведена прописно со што е спречена појава на краток спој кој може
да предизвика пожар.
Во случај на пожар, за негово гаснење се користат ПП апарати, а ако пожарот е од
поголем карактер треба да се бара помош од најблиската ПП бригада.


Опасност од избувнување пожар од инсталациите на опремата

Ангажираната механизација, потребна за ваков вид објекти, со гориво се снабдува
од надворешни бензински станици.


Мерки за ПП заштита

За ПП заштита се предвидуваат вообичаените мерки, како што се:
- Обука на вработените за ПП заштита;
- Заземјување на сите метални елементи од постројката и трафостаницата.

Технолаб, Скопје

47

Како значајна мерка за заштита се предвидува и поставување на знаци за
предупредување, како:
- Забрането пушење околу просторот за манипулација со гориво;
- Забранета употреба на отворен пламен во близина на објектот за
манипулација со гориво;
- Забранета употреба на алат кој искри и др.


Средства за ПП заштита

Како средства за ПП заштита предвидени се ПП апарати за локализирање на пожар.
Инсталацијата е опремена со хидрантска мрежа и мобилни апарати за гаснење на
пожар, при што нивната исправност редовно се контролира според важечките
прописи.


Укажување на прва помош во случај на повреда при работа

Давање прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на
лице место, за која цел се користат средствата од сандачето за прва помош, кое е
поставено на видно место и лесно да се доаѓа до него.
Прва помош на повредениот му дава лице од службениот кадар или друго лице
обучено за давање прва помош. Во колку повредата е потешка и е потребна помош
од стручни лица, повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се
пренесува до најблиската здравствена установа.
Сандачето за прва помош е обележано со зелен крст и секогаш треба да биде
полно со потребните материјали. За потрошените средства од истото се води книга
и се дополнува веднаш.


Мерки при појава на дефекти, акцидентни случаи и хаварии

Во периодите на експлоатација на Постројката, можни се нарушувања на нејзината
редовна работа поради дефекти.
Опасноста од појава на акцидентни случаи и хаварии се постојано присутни, за која
се свесни сите вработени во Инсталацијата. Поради тоа, вниманието е насочено кон
преземање на превентивни мерки за спречување на можните опасности.
Во делот на превентивните мерки, најнапред се постапува според барањата за
квалитетно и совесно работење, како прв предуслов за спречување на несаканите
состојби.
Процесот на работа на базата се одвива автоматски. Во зависност од типот на
бетонот, односно, марката на бетон (М.Б.) кој треба да се произведе, се задава
соодветна рецептура. Работењето е командувано и контролирано од процесен
компјутер сместен во командната куќарка која се наоѓа во непосредна близина на
бетонерката.
Ризични локации во кругот на инсталацијата кои се потенцијална опасност од
настанување на хаварија се дефекти од типот на несакани истекување од силосите
за цемент и системите за дозирање на бетон.
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Во случај на хаварија во самата инсталација, при појава на дефекти од поголеми
размери, од кои, најголемо влијание врз животната средина би имале дефектите кои
би довеле до појава на пропуштања на дихтувањето на системите за полнење и
празнењена силосите за цемент. Во такви случаи би дошло до разлетување на
цементната прашина во непосредната околина.
Исто така, поради оштетувања на системите за дозирање на бетонот, би можело да
дојде до несакани истекувања, кои би предизвикале незначително влијание врз
околната животна средина.
Реалната опасност од ваквите појави е значително смалена со автоматското
управување и контрола на процесот, односно со користење на процесен компјутер.
Управувачкиот алгоритам обезбедува потполна контрола над поедините делови од
процесните активности опфатени со оваа автоматика. Секоја детектирана
неправилност или откажување на дел од опремата, предизвикува автоматско
исклучување на целиот процес. Со тоа се спречува неконтролирана работа на
постројката и можноста да настане материјална штета, односно, заштита на
персоналот, на опремата и животната средина.
Значителни негативни влијанија врз животнат средина заради настанување на
хаварии во рамките на Инсталацијата не се очекуваат со оглед на природата на
суровините и помошните материјали кои се наоѓаат на локацијта, како и поради
природата на работата (не постои опасност од прскања на цевоводи, садови под
притисок и протекување на резервоари со опасни материи).
8. Дела XIV Ремедијација, пестанок со работа, повторно започнување со
работа и грижа по престанок на активноста
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Сепак,во случај на престанок со работа на Инсталацијата ќе се преземат мерки и
активности насочни кон изнаоѓање решение за можноста постоечката опрема да се
продаде на фирми со иста или слична дејност. Во спротивно, можно е оттуѓување на
опремата на фирма-превземач заради рециклирање или повторна употреба за
друга намена.
Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација.
Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да престане со
работа , бетонската база Беровиќ Бетон Скопје, се обврзува да ги сведе на минимум
влијанијата врз животната средина од своето работење.
Во случај на делумен или целосен престанок со работа направен е план за
минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз
животната средина.
Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со
работа на инсталацијата ќе опфати:
- контрола на остатоците на материјалите на инсталациите,
- планирано расчистување и чистење на инсталациите
- разгледување на можноста за продажба на опремата на некоја инсталација
од сродна дејност или пак соработка со превземач кој понатаму ќе изврши
реупотреба или рециклирање на опремата.
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Планирани активности би биле :
- Искористување на сите суровини, со навремена најава на престанокот со
активностите за да се овозможи еквивалентна залиха на материјали.
- Отстранување на било каква хемикалија или отпад
складирани на
локацијата. Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се
затекне на локацијата во време на престанокот со работа ќе биде отстрането
или рециклирано преку соодветни овластени фирми.
- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана
до продажба или ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку
соодветни овластени фирми.
- Зградите ќе бидат темелно исчистени пред напуштање.
- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се
одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски
период.
Најголем проблем ќе претставуваат залихите од суровината пред се, песокот и
дробениот камен, да се оттуѓат во краток рок на други фирми.
Доколку не се најде решение за отстранување на овие количини од песок и дробен
камен, ќе се преземат активности за поравнување на овие површини и нивно
рекултивирање. Тоа би можело да се направи со покривање со слој од земја врз кој
ќе се насадат растителни билки заради спречување на еолска ерозија, појава на
прашина од влијанието на ветерот, како и прилагодување на релјефниот пејсаж кон
непосредната околина. Ваквото решение не ја исклучува можноста во идина, овие
количини на суровински материјал, повторно да се откријат и да се користат за
нивната намена.
Втората фаза од активноста би опфатила активности во поглед на искористување
на просторот. Најдобро искористување на овој простор би било тој да се употреби
за друга дејност (сервиси, работилници, магацини или складишта).
Во случај да не се најде заинтересирана страна за ваква намена може да се јави
потреба од рушење на овој објект. Во таков случај прво би се разгледувал опсегот
на рушење. Ќе се направи проценка на количината на отпад кој што би се јавил при
операцијата на рушење и ќе се направи план за управување со отпадот кој што ќе
настане при овие активности.
Исто така при престанок со работа пред понатамошна пренамена на просторот ќе се
направи и проценка на деградација на почвата од дотогашните активности на
бетонската база.
Во делот на админисративните активности кои Операторот ќе ги преземе во случај
на траен престанок со работа на Инсталацијата,
преставува благовремено
известување на надлежниот орган на Единицата на локална самоуправа, Град
Скопје, Сектор за животна средина, за овие намери, со цел да се изнајде
прифатливо решение кое ќе има најмало негативно влијание врз животната
средина.
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