Допис: Врска со ЗАКЛУЧОК бр. 08-114/4 од 01.04.2022 год. за доставување на
податоци за барање за Б интегрирана еколошка дозвола за Друштво за
превоз на стоки, производство, трговија и услуги ТРИ БРАЌА ДОО Скопје

Друштвото за превоз на стоки, производство, трговија и услуги ТРИ БРАЌА ДОО Скопје
како оператор на стационарна бетонска база вкупен капацитет на силоси за цемент
поголем од 50 m3 согласно член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник на
РМ бр. ), поднесе барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола.
Согласно поднесеното барање, Градоначалникот на Град Скопје на ден 01.04.2022 год.
донесе ЗАКЛУЧОК (бр. 08-114/4) (копија од заклучокот дадена е во прилог 1) со кој го
задолжува друштвото за превоз на стоки, производство, трговија и услуги ТРИ БРАЌА ДОО
Скопје да достави следните податоци:
Во Дел II, Опис на техничките активности:
Мапа (скица) на локацијата на инсталацијата со координати на точките на
границите на инсталацијата, мапа (скица) на макролокацијата и микролокацијата
и ситуација со диспозиција на инфраструктурните објекти на платото на
предметната инсталација, треба да бидат доставени во форма која може да се
превземе.
Мапа со коти на локација на бунарот, резервоари за складирање на нафта и
бетонско корито за зафаќање на евентуални истекувања, локација (гаража) на која
се складираат помошните материјали и масти и масла и два бетонски бокса од
кои во едниот се врши складирање на милта од таложниците. Мапата треба да
биде доставена во форма која може да се превземе.
Стационарната бетонска база Три браќа се наоѓа во индустриската зона на општината
Бутел, на 5791/5, 5791/7, 5854/2, 5786, 5791/4, 5785/2, КО Бутел на површина од 8174 m2.
Координати на границите на локацијата на инсталацијата се следните:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

42° 1'42.34"N, 21°26'12.49"E
42° 1'42.32"N, 21°26'14.73"E
42° 1'40.37"N, 21°26'12.47"E
42° 1'38.65"N, 21°26'11.52"E
42° 1'40.89"N, 21°26'15.64"E
42° 1'38.13"N, 21°26'16.41"E

Координати на резервоарите и танкваните (бетонски корита за зафаќање на евентуални
истекувања):
Мал: N:42.027923, E: 21.437243
Голем: N: 42.027899, E: 21.437473
Kooрдинати на бунарот: N: 42.027789, E: 21.437396
Координати на бетонски бокса: N: 42.027757, E: 21.437749
Координати на гаража: N: 42. 027873, E: 21. 437347

Координати на мешалка: N: 42. 027529, E: 21.437673
Координати на талжник: N: 42.027820, E: 21.437254
На следната слика е дадено непосредното опкружување (макролокација) на локацијата на
стационарната бетонска база ТРИ БРАЌА Скопје.
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Слика Непосредно опкружување (макролокација) на локацијата на Три Браќа
На следната слика дадена е ситуацијата на локацијата на инсталацијата (микролокација).

1

2
Склад за
песок
3 бетонски
боксови

Канцеларија
5

Гаража

Цистерна
3

Бетонски бокс
Бокс за
складир. на мил

Таложници

Паркинг

Паркинг

4
6
Бетонска база

Слика Ситуација на локацијата на инсталацијата (микролокација)

Граници на локација

Договор за закуп на недвижен имот на кој се наоѓа инсталацијата и истиот да биде
склучен со носителот на правото на сопственост согласно имотен лист број
100360 за КО Бутел.
Договорот за закуп на недвижен имот даден е во прилог 2.
Месечна сметка за електрична енергија.
Месечна сметка за електрична енергија дадена е во прилог 3.
Дозвола за користење на вода за технолошки потреби од експлоатациониот
бунар, издадена од МЖСПП.
Дозвола за користење на вода за технолошки потреби од експлоатациониот бунар дадена
е во прилог 4.
Во Дел IV, Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени
во инсталацијата:
Опис на начинот и локацијата на складирање на дрвата кои се користат за печката
за затоплување на административните простории.
Операторот на активноста повеќе не врши загревање на административните простории со
помош на печка на дрва, туку загревањето на овие простории во текот на зимата од оваа,
2022, година ќе се врши на струја. Поради тоа дрвата како суровина ќе се тргнат од листата
на суровини, како и печката од извори на емисии во воздух и пепелта од листата на
создадени отпади од локацијата. Според тоа и оџакот нема повеќе да биде во употреба.
Да се образложи начинот и местото на полнење на механизацијата со нафта.
Резервоарите во кои се складираше нафта повеќе не се користат за таа цел. Во нив сега
операторот врши складирање на техничка вода.
Во однос на Законот за животна средина и поглавјето за хаварии, инсталацијата не
складира опасни супстанции (конкретно нафта) во количини од релеватниот правилник
(Прилог 1 и Прилог 2.) Имено, од оние супстанции наведени во прилог 1, во инсталацијата
не се складира повеќе нафта. Согласно тоа, бетонската база Три Браќа ДОО Скопје нема
обврска изготви извештај за мерки за безбедност согласно член 148, нема обврски да
информира за мерките за безбедност согласно член 150 и нема обврска да изготви
внатрешен план за вонредни состојби согласно член 154 од Законот за животна средина.
Да се преработи и дополни табелата за суровини и помошни материјали и енргии
и целосно да бидат опфатени и претставени сите суровини, помошни материјали
(адитиви) и енергии (ел. енергија, дрва) со наведени R и S фрази.
Во табелата за деталите за суровините, помошните материјали и енергии, во
колона материјал/супстанција, точка 12/електрична енергија да се пополни
колоната годишна употреба.
Податоците дадени во табелите 4 и 5 од барањето, да бидат усогласени (суровини
и помошни материјали кои се користат во производството генерираат и
определен отпад).

Табела 4
Ре
ф.

Материјал/

CAS(4)

Супстанција(1)

Број

Бр

Категорија Моментално Годишна
RиS
на
складирана употреба фрази(3)
опасност(2)
количина
(тони)

1.

Бетон

Мешавина на:

/

Кварц:

Не се
складира

(тони)
25 40.000

14808-60-7

R43,
R21/22,
R48/20
S22, S28,
S24/25,
S29,
S36/37/39

Портланд
цемент:
65997-15-1
Калциум
карбонат:
1317-65-3
2.

Цемент (портланд)

3.

Природен сепариран Мешавина, но
песок во различни
нај-често се
фракции
состои од:

66997-15-1

/

/

100

1 = 200 m3

10 15.000

S22, S24,
S25, S26,
S38,
S36/37/39
R24, R36,
R37, R49,
R66

~ 10,000

2 = 150 m3
3 = 150 m3

Варовник 131765-3

4 = 100 m3

Кварц 14808-60-7
4.

Вода

7732-18-5

5.

Дизел гориво

68334-30-5

/
Запаливи
течности

Сопствен
бунар

~2000

19 тони

100 - 150 R40, R65,
R66,
R51/53
S2, S29,
S36/37,
S61, S62

6.

Хидрол

64742-52-5

Запаливи
течности

Се набавува
по потреба

1-2

R36/37
S7, S62,
S63,

Ре
ф.

Материјал/

CAS(4)

Супстанција(1)

Број

Категорија Моментално Годишна
RиS
на
складирана употреба фрази(3)
опасност(2)
количина

Бр

S24/25,
S27/28
7.

Моторно, синтетичко 68643-42-3
и минерално масло

Запаливи
течности

Минимални
количини,

0,5 – 1,5 S3
S16

< 200 l

S26

8.

Зимбет (некогаш се 13477-34-4
користи Хидрозим, за
иста намена)

Запаливи
течности

Се набавува
по потреба

0,5 - 1

R22, R41
S13, S26,
S39, S46

9.

Цементол
64742-52-5
хиперпласт 179
суперпластификатор

/

Се набавува
по потреба

1-5

S7, S20,
S21

10. Хидрофлоб

10043-01-3

Запаливи
течности

Се набавува
по потреба

1

R41,S23,
S26, S28,
S37/39

11. Хидрозим

15245-12-2

Запаливи
течности

Се набавува
по потреба

1

R22,R41,
S13, S26,
S39, S46

12. Електрична енергија /

/

/

125000
kWh

/

Во дел V, Цврст и течен отпад:
Договор за собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на
неопасен отпад склучен со ЈП Комунална хигиена Скопје, која е овластен
превземач на истиот на подрачјето на Град Скопје.
Сметка за собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен
отпад е даден во прилог 5.
Договори за собирање и транспортирање на отпад од пакување (пластична
амбалажа од адитиви), отпад од амбалажа од употребени масти и масла, отпад од
саќести филтри од силоси, отпадно железо, отпад од печката за дрва, милта од
таложниците, склучени со правни субјекти овластени за постапување со отпад и
Дозволи за вршење на дејности за складирање и третман на секој отпад одделно,
издадени од МЖСПП.
Договори за собирање и транспортирање на отпад од пакување (хартија, најлон, стакло,
пластика, пелети) е даден во прилог 6. Дополнително, во продолжение на прилогот дадена
е и дозволата за складирање и третман на отпад на операторот (Нутривет ДООЕЛ Скопје)
каде се предава отпадот.

Табелата Преглед на очекуваните видови отпад и начинот на постапување/вид на
отпад, потребно е да го опфати целокупниот цврст и течен отпад кој се создава
при работењето на инсталацијата, согласно Правилникот за постапката за
добивање на Б интегрирана еколопка дозвола, вклучувајќи опасен отпад, течен
отпад, отпад од хартија, отпад од печката за дрва, отпад од апсорбентски
материјал за брза реакција и собирање на инцидентни истекувања од количините
на масло и сл. Освен наведеното потребно е да се достави шематски приказ на
местата налокацијата каде што се врши одлагањето ба сите видови отпад.
Во табелата Преглед на очекуваните видови отпад и начинот на постапување/вид
на отпад, во колоните извот на создавање/фрекфенција на создавање/очекувани
количини (т/год) и налин на постапување на локацијата да се пополнат точките 4
и 5.
Табела Создаден отпад од работата на инсталацијата
Реф
. бр

1

Вид на
отпад/матeријал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

1.

Мешан комунален
отпад

20 03 01

2.

Отпад од пакување
(пластична
амбалажа од
адитиви)

15 01 02

3.

Отпад од
таложници за
отпадна вода
(цврст отпад)

19 08 02

Количина

Преработка / Метод и локација
на одложување
одложување

Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина

0,21

2.4

Привремено
складирање
во сад за
комунален
отпад

ЈП Комунална
хигиена Скопје

Повратна
амбалажа

Складирање
на
затворено

Враќање на
добавувачот
(повратна
амбалажа) или
предавање на
лиценциран
надворешен
постапувач

200 - 300
m3 или
320 – 480
тони

Собирање
на бетонски
површини
заради
исцедување
и
складирање,

Финално
отстранување на
вишокот на
депонија за
инертен отпад

15-25 m3
или 24 –
40 тони2,3

[тони]

Пресметани количини (1,12 кг/жител е просек според Статистика
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=80&rbr=2950, пресметано за пола ден). Напомена, ЈКП
Комунална хигиена не го мери отпадот при собирање.
2 1 m3 = 1520 - 1680 kg/m3 или 1600 kg/m3 просек
3 Претпоставени количини (не се мерел отпадот на локацијата досега)

Реф
. бр

Вид на
отпад/матeријал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина

Преработка / Метод и локација
на одложување
одложување

[тони]
повторна
употреба

4.

Амбалажа од
употребени масти и
масла

15 01 10*

Складирање
на
затворено

5.

Саќести филтри од
силоси, боксови во
подготовка за песок
и вага за цемент

15 02

5 kg

6.

Хартија и картон

19 12 01

50 kg

7.

Отпад од
апсорбентски
материјал за брза
реакција и
собирање на
инцидентни
истекувања од
количините на
масло

15 02 02*

Привремено
складирање
во сад за
комунален
отпад
Складирање
во посебен
сад

Враќање на
добавувачот
(повратна
амбалажа) или
предавање на
лиценциран
надворешен
постапувач
Се собира во
отпадниот
тампон и се носи
во депонија за
инертен отпад
ЈП Комунална
хигиена Скопје

Предавање на
лиценциран
надворешен
постапувач

Во дел VI, Емисии во атмосфера, за вршење мониторинг на емисиите воамбиентниот
воздух продуцирани од работните активности на инсталацијата:
Опис на сите мерни места и координати за истите обележани на локациска мапа
и потребно е да биде вклучена и означена емисионата точка од печката на дрва
за загревање на просториите (согласно капацитетот потребно е да се превиди
мерење на параметрите определени во член 2 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на
емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареа кои ги
емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ бр 223/19).
Приказот на точките за мониторинг на мапа треба да биде доатвен во форма која
може да се превзема.

Координатите на мерните места се следните:
Амбиентен воздух:
ПМ10 честички: N: 42°01´38.4ˮ и Е: 21°26´15.3ˮ
Чаднокатрански број: N: 42.027908 E: 21.437208
Бучава:
NL1/CNL1 N: 42°01'38.2" и E: 21°26'15.8"
Б1

Северна граница на инсталација

42° 1'42.37"N
21°26'14.20"E

Б2

Источна граница на инсталација

42° 1'38.57"N
21°26'19.48"E

Б3

Западна граница на инсталација

42° 1'39.86"N
21°26'10.44"E

Оџак: N: 42.028396 E: 21.436448

Карта на мониторинг места

T

Легенда:
Мерно место за амбиентална бучава
Мерно место за мерење на чаднокатрански број (B1) и квалитет на амбиентен воздух, ПМ 10 (В2)
Таложници
T
Оџак
Резервоари за нафта и танквани (лево – мал, десно – голем)

Договор склучен со овластена фирма за одржување во исправна состојба и
чистење на оџакот, согласно Правилникот за одржување во исправна состојба
на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно
и водено греење, огништатакотли за парно греење во објекти, како и во
индустриски и занаетчиски постројки (Сл. весник на РМ бр 146/10).
Печката на дрва повеќе не се користи за загревање на административните простории,
туку загревањето на овие простории во текот на зимата од оваа, 2022, година ќе се врши
на струја. Според тоа операторот нема обврска да поседува договор за чистење на оџак,
бидејќи истиот не е во употреба.
Лабораториски извештај од извршени мерења на квалитетот на амбиентниот
воздух, изготвен од акредитирана лабораторија.
Мерењето на квалитетот на воздухот е извршено на едно мерно место (дадено на
мапата подоле во текстот) при што е извршено определување на ПМ10 честички во
воздухот. Мерењата ги вршеше акредитираната лабораторија Фармахем. Мерното
место се наоѓа 19 m од местото каде се подготвува бетонот на јужната страна на
инсталацијата и е со координати: N: 42°01´38.4ˮ и Е: 21°26´15.3ˮ. На следната слика е
прикажано мерното место.

Слика Мерно место за определување на ПМ10 честички во воздухот
Резултатите од мерењето на ПМ10 честички во воздухот покажуваат дека измерената
концентрација на ПМ10 прашина од инсталацијата на Три Браќа се наоѓа во рамките на
пропишаната гранична вредност за 24 часа. Целиот извештај од мерењето на ПМ10
честички во воздухот е даден во прилог 6.
Во дел VII, Емисии во површински води и канализација:
Договор за услуги со ЈП Водовод и канализација Скопје.
Договор за услуги со ЈП Водовод и канализација Скопје заедно со платена сметка за
вода даден е во прилог 8.

Опис на мерното место (таложник) и координати за истиот обележани на
локациска мапа. Приказот на точките за мониторинг на мапа треба да биде
доатвен во форма која може да се превзема.
Мерното место е лоцирано во кругот на локацијата на бетонската база. Отпадната вода
потекнува од технолошките процеси кои се одвиваат во бетоњерката и се акумулира во
систем за третман на отпадна вода кој се состои од последователни таложници. Од
последниот таложник, водата се реупотребува како технолошка вода, односно не се
емитира. Примерокот за анализа е земен од последниот таложник, пред отпадната вода
повторно да се врати во технолошкиот процес.

Координати на таложникот:
N: 42.027584
E: 21.437594
Во Дел X, Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење:
Целосна копија од извод од УП од општина Бутел, да се утврди припаѓањето
на инсталацијата на подрачје од IV степен за заштита од бучава.
Копии од извод од УП од општина Бутел дадени се во прилог 11.
Опис на сите мерни места и координати за истите обележани на локациска
мапа. Приказот на точките за мониторинг на мапа треба да биде доставен во
форма која може да се превзема.
За потребите на изработката на барањето за Б интегрирана еколошка дозвола
извршени се тестирања на ниво на бучава во животната средина од работата на
бетонската база. Првото тестирање е извршено на ден 05.04.2018 година, во период на
ден. Мерењето на нивото на бучава која се емитира во животната средина е извршено
во согласнот со барањата на стандардот ISO 1996:2-2007. За мерење на нивото на
бучава е користен инструментот Cirrus CR:171B (класа 1).

Мерењето на нивото на бучава која се емитира во животната средина беше извршено
на локација каде доминантен извор на бучава претставува бучавата која се емитира од
бетоњерката, во услови кога истата е оперативна, но и кога е надвор од употреба.
Мерното место беше поставено на височина од 1,5 m од површината. Временските
услови беа стабилни (температура 18°С, брзина на ветар 0,1 m/s, релативна влажност
на воздухот 55%). Ефективната оперативност на бетоњерката изнесува 4 часа во
период на ден. Комуналната бучава во испитуваното подрачје потекнува од соседната
инсталација.
Мерно место NL1/CNL1 се наоѓа на граница на исталацијата со координати N:
42°01'38.2" и E: 21°26'15.8" на оддалеченост од 19 m од местото каде се подготвува
бетон и 23 m oд компресорот за воздух. На следната слика е прикажана бетонската база
и локацијата на мерното место NL1/CNL1.

Слика Бетонска база и локација на мерното место NL1/CNL1
Обработените резултати од мерењето на нивото на бучава во животната средина се
дадени во следната табела:
Главен извор на бучава

Еквивалентно
континирано ниво на
бучава LAeq
51,0 dB

Максимално
ниво на бучава
LAFmax
66,2 dB

Комунална бучава – бучава која не ги
вклучува активностите од бетонската
база Три Браќа
Бучава од бетонската база Три Браќа
66,8 dB
88,2 dB
Ld – пресметан основен индикарот на
62,3 dB*
бучава во животната средина за
период на ден за календарска година
Дозволено ниво на бучава во
70 dB
подрачје од IV степен за заштита од
бучава за период на ден за
календарска година
Максимално дозволено ниво на
110 dB
бучава изразено преку LAFmax
*Пресметка за основниот индикатор за ниво на бучава не претставува дел од
методата ISO 1996:2-2007.

Доколку се изврши споредба на добиените резултати за ниво на бучава во животната
средина од бетонската база Три Браќа, со граничните вредности наведени во
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.
Весник на РМ бр. 147/ 2008 година) за подрачје од IV степен за заштита од бучава, може
да се заклучи дека нивото на бучава, изразено преку основниот и дополнителниот
индикатор за бучава е во рамки на пропишаните гранични вредности наведени во
Правилникот.
Второто тестирање е извршено на ден 02.12.2021 година, во период на ден. Мерењето
на нивото на бучава која се емитира во животната средина е извршено во согласнот со
барањата на стандардот ISO 1996:2-2018. За мерење на нивото на бучава е користен
инструментот Cirrus CR:171B (класа 1).
Мерењето на нивото на бучава која се емитира во животната средина беше извршено
на локација каде доминантен извор на бучава претставува бучавата која се емитира од
бетоњерката, во услови кога истата е оперативна, но и кога е надвор од употреба.
Мерното место беше поставено на височина од 1,5 m од површината. Временските
услови беа стабилни (температура 7°С и брзина на ветар 1,1 m/s).
Мерно место NL1/CNL1 се наоѓа на граница на исталацијата со координати N:
42°01'38.2" и E: 21°26'15.8" на оддалеченост од 19 m од местото каде се подготвува
бетон и 23 m oд компресорот за воздух. На следната слика е прикажана бетонската база
и локацијата на мерното место NL1/CNL1.

Слика Бетонска база и локација на мерното место NL1/CNL1
Обработените резултати од мерењето на нивото на бучава во животната средина се
дадени во следната табела:
Мерно место и извори на бучава
Мерно место NL1/CNL1 (N: 42°01'38.2", E:
21°26'15.8") Комунално ниво на бучава –
бучава која не ги вклучува активностите од
бетонска база Три браќа
Мерно место NL1/CNL1 (N: 42°01'38.2", E:
21°26'15.8") Главен извор на бучава – Бучава
од бетонската база Три браќа

LAeq
54.4

68.1

Мерен индикатор
LAmax
LA90
59.5
53.4

77.7

65.7

LA10
55.5

70.1

*Пресметка за основниот индикатор за ниво на бучава не претставува дел од
методата ISO 1996:2-2007.
Доколку се изврши споредба на добиените резултати за ниво на бучава во животната
средина од бетонската база Три Браќа, со граничните вредности наведени во
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.
Весник на РМ бр. 147/ 2008 година) за подрачје од IV степен за заштита од бучава, може
да се заклучи дека нивото на бучава, изразено преку основниот и дополнителниот
индикатор за бучава е во рамки на пропишаните гранични вредности наведени во
Правилникот.
Во Дел XI, Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци:
Локациската мапа со мониторинг точки (ознаки и координати) на испустите и
мерните места за сите емисиони точки за воздух и бучава од поднесеното
барање, треба да биде доставена во форма која може да се превземе.
Одговорено кај прашањето во дел VI.
Да бидат целосно пополнети табелите и во согласност со барањата дадени во
образецот од Правилникот за постапката за добивање на Б интегрирана
еколошка дозвола (Сл. весник на РМ бр. 112/14 и 42/16), со наведување на сите
извори на емисии, како и обележани референтни точки на локациската мапа.
Парамет
ар

Фрекфенција
на
мониторинг

Метод на земање на примероци

Бучава

Еднаш
годишно

Б1

Б2

Б3

Северна
граница на
инсталација
Источна
граница на
инсталација
Западна
граница на
инсталација

Метод на анализа/техника

42° 1'42.37"N
21°26'14.20"E
42° 1'38.57"N
21°26'19.48"E
42° 1'39.86"N
21°26'10.44"E

Чаднока
т-рански
број

Еднаш
годишно

В1

42° 1'40.60"N,
21°26'14.05"E
.

ПМ 10

Еднаш
годишно

В2

42° 1'38.47"N,
21°26'14.65"E
.

Во Дел XII, Програма за подобрување:
Потребно е целосна преработка на предлог програмата за подобрување и да
се дефинираат активностите со датум напочеток и датум на завршеток на
реализација на предвидената активност согласно приложената табела. Дел од
активностите кои ги имате наведено се задолжителна законска обврска на
операторот за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола и истите не може
да бидат дел од програмата за подобрување.

Табела: ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Ознака Мерка
1.
Активност бр. 1

Датум на завршување
Април 2023

Опис на активноста: Подготовка на Стандардни оперативни
процедури за работа и безбедно управување
Предвидена дата за почеток на реализација: Октомври 2022
Вредност на инвестиција: 2000 евра
2.

Активност бр. 2

Април 2023

Опис на активноста: Инсталирање на инструменти за
мерење на зафатено количество вода и водење на
евиденција
Предвидена дата за почеток на реализација: Октомври 2022

3.

Вредност на инвестиција: 1000 евра
Активност бр. 3

Пролет 2023 –
Пролет 2024

Опис на активноста: Хортикултурно уредување на
локацијата на бетонската база,заради ублажување на
визуелни влијанија и заштита од емисии во воздух и бучава
Предвидена дата за почеток на реализација: Октомври 2022
Вредност на инвестиција: 3000 евра

Во Дел XIII, Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи:
Договор со овластена фирма за одржување и сервисирање на надворешните
и внатрешните противпожарни хидранти и ПП апарати.
Договор за одржување на противпожарни апарати даден е во прилог 10.
Да се обезбеди и достави согласност од МВР за изградување односно
поставување на резервоар за складирање на џспслни течности, согласно
Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови (Сл. весник на
СРМ бр. 15/76, 51/88, 19/90 и РМ бр. 12/93, 66/07, 130/08).
Во однос на Законот за животна средина и поглавјето за хаварии, инсталацијата не
складира опасни супстанции (конкретно нафта) во количини од релеватниот правилник
(Прилог 1 и Прилог 2.) Имено, од оние супстанции наведени во прилог 1, во
инсталацијата повеќе не се врши складирање на нафта. Согласно тоа, бетонската база
Три Браќа ДОО Скопје нема обврска изготви извештај за мерки за безбедност согласно
член 148, нема обврски да информира за мерките за безбедност согласно член 150 и
нема обврска да изготви внатрешен план за вонредни состојби согласно член 154 од
Законот за животна средина.
Мислење од релевантните надлежни органи согласно барањата од Законот за заштита
и спасување дадено е во прилог 9.
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