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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Име на компанијата1

ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ,
URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт импорт Тетово
Подружница ШАЗА БЕТОН с. Слатино Теарце

Правен статус

ДООЕЛ

Сопственост на компанијата

Приватна

Сопственост на земјиштето

ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ

Адреса на локацијата

Ул. Јане Сандански бр. 64 Тетово

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

Ул. 101 бр. 37/1 Слатино, Теарце
(КП 493/1, 493/2, 494, 495/2)

Број на вработени

8

(вкупно кај операторот)
Број на вработени

8

(во инсталација)
Овластен претставник

Гајур Шасивари
Контакт тел. 070 263 665

Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
барањето2

Прилог 2

Проектиран капацитет

40 m3/час готов бетон

3. Индустрија на минерали
3.3. Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет
на силосите за бетон поголем од 50 m3

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 означишифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно
оделени една од друга.
1
2

5

1.1 Вид на барањето1
Обележете го соодветниот дел
Нова инсталација


Постоечка инсталација
Значителна измена на постоечка
инсталација
Престанок со работа

1.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола
Име на единицата на
локална самоуправа

Општина Теарце

Адреса

1224 Теарце

Телефон

+389 44 381 336

Градоначалник на општина Теарце

+389 44 381 101

Одговор:
Во прилог I се дадени детали за операторот и инсталацијата, заедно со соодветна пропратна
документација.

1

Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата
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2. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадувањето 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).
Одговор:
ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ
експорт - импорт Тетово, Подружница ШАЗА БЕТОН с. Слатино Теарце претставува
оператор на постоечка инсталација за стационарна бетонска база во општина Теарце.
Деталите за локацијата и опремата вклучена во процесот, начинот на производство и
описот на техничките активности се дадени во Прилог 2.

3. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе
лицето одговорно за прашањата од животната средина.
Одговор:
Деталите за управувањето со бетонската база на ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН
УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, Подружница
ШАЗА БЕТОН с. Слатино Теарце и одговорностите во однос на животната средина се
дадени во Прилог II.
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4. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и
меѓупроизводите.
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)
Реф.
Бр

Категорија Моментално Годишна
RиS
на
складирана употреба фрази(3)
опасност(2)
количина
(тони)
(тони)
1. Бетон
Мешавина на:
/
12000 R43,
14808-60-7
R21/22,
65997-15-1
R48/20
01305-62-0
S22, S28,
S24/25,
S29,
S36/37/39
2. Цемент
66997-15-1
/
200 t
20000 t R24, R36,
R37, R49,
R66
S22, S24,
S25, S26,
S38,
S36/37/39
3. Агрегат (песок)
Мешавина, но нај/
1000 т
10000 т
често се состои
од: Варовник
1317-65-3
Кварц 14808-60-7
4. Вода
7732-18-5
/
30 m3
360 m3
5. Електрична енергија /
/
/
/

1.
2.
3.
4.

Материјал/
Супстанција(1)

CAS(4)
Број

Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции,
дадете детали за секоја супстанција.
Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
Според Анекс 2 од додатокот на упатството
Chemical Abstracts Service

Одговор:
Детали за суровините и помошните материјали што се употребуваат, начинот на
складирање и ракување се дадени во Прилог 4.

5. 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).
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Реф.
бр

Вид на
отпад/матeријал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина

Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]
2

1.

Мешан комунален
отпад

20 03 01

2.

Отпад од
таложници за
отпадна вода

19 08 02

10-20 m3
месечно

100 – 200
m3

3.

Отпадно дрво

20 01 38

0,1-0,2

2

4.

Отпадно железо

17 04 05

0,1-0,2

2

5.

Отпаден бетон

17 01 01

1-2

10 - 20

Преработка/
одложување

Привремено
складирање
во сад за
комунален
отпад
Привремено
складирање,
Повторна
употреба

Повторна
употреба
Повторно
употреба
Привремено
складирање
на локација,
Повторна
употреба

Метод и локација
на одложување

Локално ЈКП

Вишокот ќе се
одложува на
депонија за
инертен отпад
посочена од
надлежниот
орган

Надворешна
фирма

Одговор:
Повеќе деталите за видовите отпад и начинот на нивно управување и постапување се
дадени во Прилог 5.

6. 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.
Само за котли со моќност повеќе од 250 kW, малите котли се исклучени.
Капацитет на котелот
Производство на пареа:
Термален влез:

kg/час
МW

Гориво за котелот
Тип: јаглен/нафта/LPG)/гас/биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување

kg/час
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Содржина на сулфур:

%

NОx

mg/Nm3
при (0оC 3% О2(Течност или гас), 6% О2 (Цврсто
гориво)

Маскимален волумен на емисија

m3/час

Температура
Периоди на работа

оC(min)

оC(max)

час/ден

Денови/годишно

За други големи извори на емисии во производството:
Извор на емисија
Референца/бр. на
оџак

Детали за емисијата
Висина на
оџак
[m]

Супстанција
/материјал

Масен
проток
[mg/Nm3]

Намалување на
загадувањето
Проток на
воздух
[Nm3/час]

Тип на
филтер/циклон/ск
рубер

Нормалните услови за температура и притисок се: 0оC, 101.3 kPа
Одговор:
Инсталацијата не вклучува стационарен точкаст извор на емисија во воздух ниту извор
од согорување. Детали за други идентификувани извори на емисија се дадени во прилог
6.

7. 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 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.
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Пополнете ја следната табела:
Параметар
Име на
Макс.
супстанција Просек
на час
[mg/l]

Пред третирање

После третирање

Макс. kg/ден kg/год Макс.
Макс.
Дневен
просек на Дневен
просек
час [mg/l] просек
[mg/l]
[mg/l]

Вкупно Вкупно Идентитет на
реципиентот
[6N;6Е]1
kg/ден

kg/год.

Следните табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во Реки и Езера.
Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: ___________________
Параметар

Резултати
(mg/l)
Датум

Датум

Датум

Нормален
аналитички
опсег

Метода/техника
на анализа

Датум

pH
Температура
Електрична проводливост µS
Амониумски азот NH4-N
Хемиска потрошувачка на
кислород
Биохемиска потрошувачка на
кислород
Растворен кислород О2 (р-р)
Калциум Cа
Кадмиум Cd
Хром Cr
Хлор Cl
Бакар Cu
Железо Fе
Олово Pb
Магнезиум Мg
Манган Мn
Жива Hg

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: ___________________
Параметар

Резултати
(mg/l)
Датум

Датум

Датум

Нормален
аналитички
опсег

Метода/
техника на
анализа

Датум

Никел Ni
Калиум К
Натриум Nа
1

Согласно Националниот координатен систем
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Сулфат SО4
Цинк Zn
Вкупна базичност
(како CаCО3)
Вкупен органски јаглерод ТОC
Вкупен оксидиран азот ТОN
Нитрити NО2
Нитрати NО3
Фекални колиформни бактерии
во раствор (/100ml)
Вкупно бактерии во раствор
(/100ml)

Фосфати PО4

Одговор:
Инсталацијата не врши емисии (директно испуштање) на отпадни води во површински
води или во канализација, поради што горните табели не се релевантни во овој момент.
Повеќе информации се дадени во прилог 7.

8. 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.
Одговор:
Инсталацијата не врши емисии во почва.

9. 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).

Идентитет на површината
Вкупна површина (hа)
Корисна површина (hа)
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Култура
Побарувачка на Фосфор (kg P/hа)
Количество на мил расфрлена на самата фарма
(m3/hа)
Проценето количесто Фосфор во милта
расфрлена на фармата (kg P/hа)
Волумен што треба да се аплицира (m3/hа)
Аплициран фосфор (kg P/hа)
Вк. количество внесена мил (m3)

Одговор:
Нерелевантно за инсталацијата.

10. 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).
Извор на
емисија
Референца
/бр.
Опрема за
производство
на готов бетон
и бетонски
производи
Возила за
пренос на
готов бетон

Извор/уред

Опрема
Референца/бр.

Мешалка на
бетон,
Друга опрема

Интензитет на
бучава
dB на означена
одалеченост
55 - 65 dB

Возила за пренос
на готов бетон

70 - 80 dB

Периоди на емисија
[број на часови
предпладне/попладне]
20 минути, неколку
пати во денот.
Неконтинуирана
емисија.
Неодредено, неколку
пати неделно

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.
За амбиентални нивоа на бучава:
Референтни точки:

Национален
координатен
систем
(5N, 5Е)

Нивоа на звучен притисок
(dB)
L(А)еq

L(А)10

L(А)90

Граници на
локацијата
Локација 1:
Локација 2:
Локација 3:
Локација 4:
ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ
Локација 5:
Локација 6:
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Локација 7:
Локација 8:

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)
Одговор:
Детали за извори на бучава и мониторинг на амбиентална бучава се дадени во прилог 10.

11. 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.
Пополнете ја следната табела:
Параметар
Бучава

Фрекфенција на мониторинг

Метод на земање на
примероци

Метод на
анализа/техника

Една годишно

Одговор:
Детали за предлог мониторинг на емисии и земање на примероци е даден во Прилог XI.

12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Операторите кои поднесуваат барање за Б интегрирана еколошка дозвола приложуваат
предлог- програма за подобрување за работата на инсталацијата и заштитата на
животната средина.
Одговор:
Детали за предлог програмата за подобрување и предвидените активности се дадени во
Прилог XII.

13. 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.
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Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи
пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.
Одговор:
Деталите се дадени во Прилог XIII.

14. 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.

Одговор:
Деталите се дадени во Прилог XIV.

15. 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.

Одговор:
Резимето без технички детали е дадено во Прилог XV.
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16. 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:

ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ,
URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт импорт Тетово, Подружница ШАЗА БЕТОН с.
Слатино Теарце
(во името на организацијата)

Датум:

Април, 2016 година

Име на потписникот:

Гајур Шасивари

Позиција во организацијата:

Раководител

Печат на
компанијата:
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1. ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА
1.1 Макролокација
Предметната локација на која ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце ја врши активноста
производство на готов бетон и производи од бетон е лоцирана на површина од 3200 m2,
на надморска височина од 497 m. Локацијата и објектите се во сопственост на операторот
на активноста и се наоѓаат на КП 493/1, 493/2, 494 и 495/2, КО Слатино-вгр, општина
Теарце.
ШАЗА БЕТОН се наоѓа источно од селото Слатино, на оддалеченост од околу 50 m.
Северно, јужно и источно од локацијата на ШАЗА БЕТОН се наоѓа земјоделско земјиште.
По западната граница на локацијата поминува локалниот пат Тетово - Јажинце.
На следната слика е дадена местоположбата на ШАЗА БЕТОН и напосредното
опкружување.

Регионален
пат

ШАЗА БЕТОН

Земјоделско
земјиште

Слика Опкружување на ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце
Местоположбана на е ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце дадена во додаток 1.
За локацијата на која се наоѓа ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце изработен е геодетски
елаборат за посебни намени за бесправно изградени објекти и делови од објекти
(деловоден бр. 05-16/3 од 30.01.2015 година), за легализација на објектите на КП 493/1,
493/2, 494 и 495/2, КО Слатино-вгр.
Во додаток 2 даден е извод од катастарски план. Во додаток 3 е дадена теренската скица
на премерување на КП 493/1, 493/2, 494 и 495/2.
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Локацијата на која што се наоѓа ШАЗА БЕТОН е определена со следните географски
координати:
Север 42.065522°
Исток 21.047113°
1.2 Микролокација
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце се наоѓа на ул. 101 бр. 37/1, на КП 493/1, 493/2, 494 и
495/2, KO Слатино-вгр, општина Теарце.
Локацијата на која се наоѓа ШАЗА БЕТОН зафаќа вкупна површина од 3200 m2.
Влезот на локацијата е од западната страна, односно на локацијата се влегува преку
локалниот пат Тетово - Јажинце. Површината околу влезот е бетонирана, а останатиот
дел од локацијата е тампониран.
Веднаш до влезот се наоѓа стражарска контролна куќичка и цистерна за складирање на
гориво.
Десно од влезот се наоѓа административна просторија за прием на клиенти, а во нејзино
продолжение се наожа работилница и покриен простор што претставува паркинг. Во
средина на локацијата е поставена опремата за прозиводство на готов бетон, додека
позади неа се поставени боксовите за агрегат кои автоматски се поврзани со процесот на
подготовка на бетонот.
Лево од влезот, по целата северна страна на локацијата се наоѓа отворени складови за
агрегат. На источната граница на локацијата се наоѓаат таложници за прочистување на
искористена вода на локацијата.
На следната слика даден е распоредот на објектите на локацијата на ШАЗА БЕТОН.

Склад за агрегат

Портирница
Цистерна
со гориво

Работилница

Бетонска база
Паркинг

Таложници

Боксови за
складирање на агрегат

Слика Поглед на локација на бетонска база ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце
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Целата локација е оградена со 1,5 m висока метална ограда. Кругот на инсталацијата е
осветлен и прегледен и во текот на вечерните часови, во периоди кога инсталацијата не
работи, така да можат да се спречат сите несакани појави на локацијата.
На локацијата постои јасно означена сообраќајна инфраструктура за движење на
возилата и истата поседува доволен простор за прием на возила и манипулирање со
материјалите за работа, што овозможува лесно движење на возилата, лесно
пристапување до местата за превземање и транспорт на готов бетон и песок и нивна
манипулација.
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ДОДАТОЦИ
Додаток 1 Местоположба - макролокација на инсталацијата
Додаток 2 Извод од катастарски план
Додаток 3 Теренска скица на премерување
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Додаток 1 Местоположба - макролокација на инсталацијата

ШАЗА БЕТОН
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Додаток 2 Извод од катастарски план
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Додаток 3 Теренска скица на премерување
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1. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
1.1 Основи на производството на бетон
Бетонот е композитен материјал којшто го чинат полнител и врзивно сретство.
Врзивното средство, кое се состои од вода и цемент, ги слепува честичките на
полнителот и така се добива синтетички конгломерат. Во зависност од
карактеристиките кои се бараат од бетонот, полнителот може да биде фин или крупно
зрнест.
Цемент
Постојат повеќе видови цемент за специјални намени, но во ШАЗА БЕТОН скоро
исклучиво се употребува чист цемент и бел цемент.
Цементот се состои од 5 основни соединенија и уште неколку кои чинат многу мал дел од
масата.
Соединение

Содржина

Хемиска Формула

Трикалциум силикат

50 %

Ca3Si5 или 3CaO.SiO2

Дикалциум силикат

25 %

Ca2SIO4 или 2CaO.SiО2

Трикалциум алуминат

10 %

Ca3Al2О6 или 3CaO .Al2О3

Тетракалциум алуминоферит

10 %

Ca4Al2Fe10 или 4CaO.Al2О3.Fe2О3

Гипс

5%

CaSО4.2H2О

Вода
Водата е клучната состојка на бетонот. Кога ќе се помеша со цементот таа образува паста
која ги поврзува и слепува честичките на полнителот. Водата ја создава тврдината на
бетонот низ процесот наречен хидратација. Хидратацијата е хемиска реакција во која
основните соединенија на цементот образуваат хемиски врски со молекулите на водата и
стануваат хидрати или продукти на хидратацијата. Водата треба да биде чиста за да се
спречи појава на споредни реакции, кои можат да го ослабнат бетонот или на друг начин
да влијаат на процесот на хидрацијата. Улогата на водата е значајна, бидејки односот
вода: цемент е критичен фактор во производството на “совршен” цемент. Премногу вода
ја намалува јакоста на бетонот, додека премалку вода, поради намалената течливост го
прави непогоден за работа.
Гранулат
Гранулатот го сочинуваат хемиски инертни цврсти тела кои цементот ги држи цврсто
поврзани. Гранулатот се употребува во разновиден облик, големина и состав; на пример
од ситен песок до крупен камен. Бидејки цементот е најскапата компонента во
производството на цемент, пожелно е неговото учество да се сведе на најмала можна
мерка. Агрегатот чини 70-80% од волуменот на бетонот со што неговата цена се одржува
на ниско ниво.
Агрегатот мора да биде чист и цврст. Тој обично се мие во текот на сепарацијата за да се
отстранат прашината, глината, органските материи и други нечистотии кои би можеле
да ја намалат силата на врзувањето на цементот со агрегатот.
Изборот на агрегатот е условен од намената на бетонот. Вообичаено, песок и разни
гранулации на сепариран кршен камен се користат како гранулат. Гранулатот мора
дабиде добро комбиниран за да се зголеми ефикасноста на пакувањето и да се намали на
минимум потребата од цементна паста. Со тоа бетонот станува и подобар за работа.
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1.2 Својства на бетонот
Бетонот има повеќе својства кои го правет распространет конструктивен материјал. За
да се постигнат оптималните својства потребни се правилен однос меѓу состојките,
насипување и нега.
Квалитетниот бетон има многу предности кои ја зголемуваат неговата популарност:
-

Економичен е ако се лесно достапни суровините;

-

Долгиот век на траење и релативно малите потреби од одржување ја зголемуваат
неговата економичност;

-

Поотпорен е на распаѓање, абење и корозија од многу други конструктивни
материјали;

-

Може да се насипе во калап од било каква форма;

-

Оплатата (калапот), како и насипувањето се изведуваат на самото место на
градба, со што се намалуваат трошоците.

-

Незапалив е и со тоа безбеден од пожари и отпорен на високи температури;

-

Отпорен е на ветар, вода, глодари и инсекти. Затоа, често се користи за градба на
скривници во случај на бура.

Покрај бројните предности, бетонот има и ограничувања, па и недостатоци:
-

Има мало напрегање на истегнување во споредба со другите конструктивни
материјали;

-

Мала еластичност;

-

Мала јакост во однос на тежината;

-

Подложен е на кршење

Без оглед на наведените недостатоци, бетонот е најпогодниот градежен материјал за
многу апликации.
Хидратација на цементот
Кога на цементот му се додава вода, секоја од компонентите е подложна на хидратација и
придонесува кон финалниот производ-бетонот. Од состојките, само калциумовите
силикати имаат придонес во јакоста. Од калциум силикатите, пак, трикалциум силикатот
е тој којшто ја чини јакоста на бетонот во најраната фаза (првите 7 дена).
Равенката на хидратација на трикалциум силикатот може да се претстави како:
2 Ca3SiО5 + 7 H2О ---> 3 CаО.2SiО2.4H2О + 3 Cа(ОH)2 + 173.6 КЈ

(1)

По додавањето вода, трикалциум силикатот брзо реагира ослободувајки калциумови
јони, хидроксилни јони и големо количество топлина. pH бргу се покачува и над 12
поради ослободувањето на алкален хидроксид. Оваа почетна хидролиза набргу се
успорува , па се намалува и количеството ослободена топлина.
Реакцијата полека продолжува произведувајки калциумови и хидроксилни јони сé до
заситување на системот. Кога тоа ќе се случи, калциум хидроксидот почнува да
кристализира. Истовремено, почнува да се образува калциум силикат хидрат.
Сосема карактеристично за топохемиска реакција, со пораст на температурата се
зголемува брзината на реакцијата, со што температурата уште повеќе расте. Меѓутоа,
кристализираните продукти на реакцијата стануваат препрека за молекулите на водата
да дојдат во контакт со нехидратизираниот трикалциум силикат. По постигнувањето на
максимумот, реакцијата е контролирана од брзината на дифузија на молекулите на вода
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низ слојот од калциум силикат хидрат. Овој слој со тек на времето расте, па брзината на
реакцијата сé повеќе се намалува.
Хидратацијата на дикалциум силикатот исто така влијае врз јакоста на бетонот.
Дикалциум силикатот реагира со водата на сличен начин како и трикалциум силикатот,
но многу побавно. Помал е и топлинскиот ефект на реакцијата. Продуктите од реакцијата
се исти како и кај трикалциум силикатот.
2 Cа20SiО4 + 5 H2О---> 3 CаО.2SiО2.4H2О + Cа(ОH)2 + 58.6 КЈ

(2)

Останатите компоненти на цементот, трикалциум алуминатот и тетракалциум
алумоферитот исто така реагираат со водата. Хемизмот на нивната хидратација е многу
посложен бидејки вклучува и реакција со гипсот. Во секој случај, влијанието на
хидратацијата на овие компоненти врз јакоста е мало со оглед на застапеноста.
1.3 Припрема на бетон
Во современото градење припремата на бетонска мешавина се врши исклучиво по
машински пат, пришто оваа постапка се сведува на мешање и дозирање на
компонентните материјали, со цел да се добие хомогена маса. Оваа операција се изведува
во специјално организирани градбени пунктови или во посебни фабрики за бетон, кои се
во состојба да снабдат и повеќе од едно градилиште со бетон. Одвоеното мешање на
смесата покажува дека мешањето на цемент и вода во паста пред додавањето на
агрегатот ја зголемува цврстината на бетонот на притисок. Пастата би требало да се
меша при големи брзини во посебни миксери, а потоа така спремената мешавина да се
соедини со агрегатот и остатокот на вода, во класични миксери. При мешањето на
портланд цемент со вода, се добива пластично цементно тесто - цементна паста - која со
време почнува да ја менува агрегатната состојба и да преминува во цврста супстанца.
Причина за оваа промена на агрегатната состојба е хидратацијата - комплексен физичко
хемиски процесс чија суштина ни ден денес не е објаснета. Времето на врзување на
цементот обично се дефинира како временскиот период од моментот на мешање на
цементот и водата, па до моментот кога цементната паста го губи својството на
пластичност. Додека врзувањето на цементот се завршува релативно брзо, процесот на
оцврснување не се завршува, тој трае неколку месеци до неколку години. Тој процес не е
рамномерен, во почетокот е многу интензивен, а потоа успорува и асимптотски се
приближува кон одредена гранична вредност.
Својства на свеж бетон
Свеж бетон е специфичен, повеќекомпонентен и полидиспергиран систем кој се добива
со хомогенизација насмесата од компонентен материјал - агрегат, цемент, вода и
евентуално додатици. Својствата на бетонот зависат од многу голем број влијателни
параметриц, но целокупното влијание на овие параметри може генерално да се сведе на
два освновни фактори: на карактеристиките на компонентите и на структурата на
мешавината.
Својства на оцврснат бетон
Својствата на оцврснатиот бетон се во општ случај функција наизвонредно голем број
различни влијателни фактори. Тие зависат од карактеристиките на применетите
компоненти, од квалитативните односи на компонентите во масата на бетонот, од низа
технолошки фактори итн.
Цврстина на бетон
Најзначајно својство на оцврснатиот бетон е цврстина на бетон. Бетонот поседува
релативно голема цврстина на притисок, и многу мала цврстина на затегање, која
изнесува околу 10% од цврстина на притисок, а кое би резултирало да бетонот секогаш
ја губи носивоста на затегање - дури и кога е аксијално притиснат. Практични решение
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на овој проблем е поставување н ачелик (арматура) во зоните на затегање на бетонскиот
елемент, т.н. армирање на бетон. Така имаме да најчесто употребуван бетрон во
конструкциите е армиран бетон. Армирањето на бетонот се изведува сочелични шипки,
мрежи од заварени шипки или фибер влакна, така да добиваме армиран бетон. Бетонот
исто така може да биде пренапрегнат со челични кабли внатре на пресекот н
абетонскиот елементили надвор, така да добиваме елементи кои може да совладаат
поголеми растојанија.
Најголемо влијание на цврстината на бетонот има водоцементниот фактор на свежа
бетонска смеса (/ц), состав на мешавината, квалитет на вградениот свеж бетон, како и
негата на бетонот во раниот период на оцврснување. Ако сите останати фактори се исти,
бетонот со понизок водоцементен фактор ќе има поголема цврстина отколку оној со
поголем водоцементен фактор. Бидејќи бетонот е течен при вградување и дури при
хидратацијата ја достигнува цврстината, може да се појават пукнатини, на тукушто
оцврснатиот бетон н асметка н апластичното собирање, а ако е испарувањето големо,
пукнатините често пати може да настанат и при завршните работи. Во бетонските
мешавини со голема цврстина (поголеми од 70 МПа ), цврстината на самиот агрегат може
да биде лимитирачки фактор на оцврснатиот бетон.
1.4 Технички опис на бетонската база
1.4.1

Ситуација на локацијата

Бетонската база ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце се наоѓа на ул. 101 бр. 37/1, на КП 493/1,
493/2, 494 и 495/2, KO Слатино-вгр, општина Теарце. Детали за микролокацијата и
нејзината ситуација се дадени во прилог I.2.
1.4.2

Tехнички опис

На самата локација се поставени сите пратечки содржини потребни за непречена
функција на активностите во инсталацијата производство на готово бетон и бетон за
бетонски производи (пристапна рампа за дотур на фракции, плато за поставување на
мешалката, цистерна за гориво и административен објект).

Слика Бетонска база ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце
Главната конструкција на бетонската база се состои од потпорно тело, армирано
бетонски ѕид и армирано бетонска плоча врз која е поставена механизацијата за
мешалката, додека административната зграда е конструктивно решена во армиран
бетонски стаклен систем од бетонски столбови и греди. Пристапната рампа за дотур на
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фракции е поделена во неколку боксови за фракции од 0 - 2 mm, 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 11
mm, 8 - 16 mm, 16 - 23 mm и 16 - 32 mm. Во секој е овозможено да се складира по 10m3
количина од фракцијата.
Хоризонтална машинска постројка за бетон е поставена врз бетонска плоча според
упатствата дадени од производителот на постројката. Целокупнот систем е составен од
неколку засебни единици:


метален бокс за агрегат, поставен на самоносива структура со страници од
ребраст лим, испушта агрегат со помош на клапна со пневматски цилиндар на
амортизер;
систем за вибрирање, монтиран со целокупната опрема за работа;
вага за агрегат, со рачна регулација во поцинкувана облога;
вага за цемент со директен испуст на цемент во мешалицата низ лептир-вентил;
компресори, пневматска опрема со филтер, регулатор и група за подмачкување,
манометар за контрола на притисок и електровентили за управување со
пневматски цилиндар;
комплетна опрема за мешање составено од следниве елементи:






















структура од самоносива челична конструкција со вградена водилка за
СКИП зглобно поставена платформа со мешалица со брз премин од
транспортна во работна конфигурација;
SKIP за полнење агрегат;
мешалица;
комора за изедначување на притисок во мешалицата;
вага за цемент;
автоматска вага за вода;
кабина за оператор;
пристапни скали;
команден управувач;
вага за дозирање адитиви;
силоси за цемент (2 х 60 m3);
Fludifikator за цемент;
индикатор за нивото на цемент;
полжавест транспортер.

Постројката е поставена и инсталирана според препораките и инструкциите на
производителот.
Суровини
Основни суровини кои што се користат за производство на бетон се:
1.4.3

цемент
вода
агрег
Опис на процесите

Агрегатот на локацијата на ШАЗА БЕТОН се набавува и доставува на локацијата од
ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, чија што е
регистриранa подружница. Тој се складира на неколку места на локацијата во отворени
складови, како и во посебни бетонски боксови во рамки на самата база, како дел од
автоматскиот систем за подготовка на бетонска маса. Складирањето на агрегатот и
останатите суровини и помошни материјали е опишано во прилог IV.
Цементот се складира во посебни резервоари за цемент – два силоси со капацитет од по
60 m3. Дозирањето на вода се врши преку контактен водомер (електричен мерен
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часовник за вода) со можност за предизбор на количина на вода. Водомерот е од
проточен тип со потопен механизам, и на приклучоците има груб филтер за филтрирање
на вода. Типот на мешалка е вертикална, опремена со посебен федерен уред за
амортизирање на ударите на лопатките што дава голема сигурност во работата..
Конструкцијата на мешалката е изведена во облик на чаша во чија оска се наоѓа ротор со
свој погон, на која се прицврстени носачи на лопатките. На самото дно се наоѓа отворач,
кој се отвора и затвора со хидрауличен цилиндер. Со ваков начин на конструкција
цементното млеко нема можност да дојде до лагерите и да ги оштети, со што се
постигнува поголема економичност во време и пари, што е особено важно во
современите начини на спремање на свеж бетон. Не може да дојде до кршење на
носачите на лопатките, а со тоа и до несакани последици, бидејќи уредот кој е во
мешалката тоа го докажува во пракса. Облогите на мешалката и лопатките се од
манганов челики може лесно да се менуваат. Отворањето и затварањето на мешалката е
сигурно (доверливо), а непропустливоста е одлично изведена. Целата мешалка е
поклопена така да прашењето е сведено на најмала можна мерка, додека безбедноста при
работа е максимална.
На следната слика е даден шематскиот приказ на бетонската база.

Слика Илустративен приказ на бетонската база
Целиот процес на подготовка на готов бетон е автоматизиран и се контролира преку
посебна кабина што се наоѓа веднаш до базата. На тој начин, управувачот со базата има
преглед и контрола на работата на процесот. Во зависност од видот на бетонот,
подготовката се врши според однапред одредена рецептура каде што додавањето на
основните суровини и адитиви е автоматско.
Бетонската база располага со една мешалка со капацитет 10 m3/час наменета за
потребите на производство на готов бетон. Проектираниот капацитет на бетонската база
е 40 m3/час. Во пракса, просечното годишно производство на готов бетон се движи околу
12000 тони годишно. Готовиот бетон се полни во камиони миксери и се транспортира до
потрошувачите.
Во додаток 1 се дадени графички прилози за технички опис на базата, додека во додаток
2 е даден илустративен приказ на процесот на подготовка на готов бетон и влијанијата
врз животната средина.
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За потребите на активности и спроведувањето на сите процеси, операторот располага со
соодветна транспортна машинерија – три товарни возила со мешалка, две товарни
возила со пумпа, товарно возило со кипер и два камиони. На следната слика прикажани се
некои од возилата за транспорт.

Слика Транспортни возила
1.5 Водоснабдување и одведување на отпадни води
Водоснабдувањето на инсталацијата неопходно за одвивање на технолошкиот процес се
врши од водоводната мрежа на с. Слатино, а дополнително на локацијата има поставено
и цистерна за вода. Согласно природата на работата, употребата на вода во бетонската
база ја има следната намена:
подготовка на готов бетон,
перење на опрема по завршување на циклус за подготовка на бетон,
перење на бетонско плато,
перење на возила за транспорт на бетон – миксери,
перење на сепариран песок.

-

Просечна годишна потрошувачка на вода за сите технолошки потреби за базата се движи
околу 360 m3.
Комуналните отпадни води се собираат во септичка јама.
До неодамна, отпадните води од перење на платото, миксерите и мешалките се собирале
во земјени таложници лоцирани во југоисточниот дел од локацијата, каде вишокот на
води по таложење истекувале надвор од лоцијата во околните земјоделски површини. Со
цел правилно постапување со отпадните води, отпочнати се активности за изградба на
таложен систем со кој сите отпадни води ќее се прифатат и третираат. За таа цел,
подготвен е идеен проект за изградба на таложен систем составен од три таложни
бетонски базени во кои отпадните води ќе се исталожат по природен пат, со цел нивно
понатамошно искористување за потребите на бетонската база. На тој начин, нема да има
испуштање на отпадни води во почва ниту реципиент. По таложењето, водите ќе бидат
рециркулирани во процесот на подготовка на бетонска маса или искористени за други
потреби во базата.
1.6 Електрично напојување
Бетонската база со електрична енергија се снабдува од локалната електроенергетска
мрежа.
Електричната енергија се употребува за:
-

работа на сите машини вклучени во процесот на подготовка на готов бетон;
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останати стандардни комунални потреби вклучувајќи и осветлување на целата
локација и просториите.
1.7 Системи за контрола на влијанија

Силосот за цемент е опремен со филтер за контрола, односно намалување на емисијата
на фина цементна прашина која може да се емитира од нив при процесот на нивно
полнење со нови количини цемент. При дотур на цемент од цистерна, гасовите се
ослободуваат низ отворите поставени на највисока точка на силосите. Филтерот има
улога да ја спречи, односно намали емисијата на цементна прашина при процесот на
полнење.
Сите технолошки отпадни води се собираат во систем од три таложници. Системот на
таложници се состои од три бетонски каскадни базени кои имаат улога на таложници.
Сите три базени се сериски поврзани еден со друг, при што водата се прелива од еден во
друг при што на крај се собира во третиот базен заради понатамошно користење. Не е
предвидено испуштање на води, туку нивно повторно искористување за потребите на
бетонската база. Базените овозможуваат водата да отстои одредено време во нив што
овозможување исталожување на крупните честички на дното од базенот. Избистрената
вода прелива кон другиот нареден базен.
Првиот и вториот базен имаат димензии 230 x 200 cm, а третиот базен е нешто поголем,
210 x 250 со вкупна зафатнина од 14,5 m3, каде водата предвидено е да се собира се до
нејзино искористување.
На следната слика даден е шематски приказ на таложниците за прочистување на
искористената вода на локацијата на бетонската база.

Слика Шематски приказ на таложници за прочистување на искористена вода
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ДОДАТОЦИ
Додаток 1 Илустративен приказ на активноста
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1. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА
Друштвото за производство, градежништво, транспорт, угостителство, трговија и услуги
УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово е формирано на
09.11.2002 година со приоритетна дејност 41.20 - изградба на стамбени и нестамбени
згради. Компанијата започнало со своите активности уште од 1992 година со тогашното
име Шаза Комерц.
Бетоњарката ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце претставува регистрирана подружница на
ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово. ШАЗА
БЕТОН е со регистрирана приоритетна дејност - 23.63 - Производство на готова бетонска
смеса. Тековната состојба на компанијата е дадена во додаток 1.
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце врши производство на производи од бетон чија
единственост произлегува од патентираната технологија и ориентацијата за што
поголем квалитет, јачина и долг живот на производите. Што се однесува на
технологијата, таа е автоматизирана и приспособена за постигнување на квалитет и
особини на производите кои се во согласност со новите европски стандарди од оваа
област.
Во текот на своето постоење, ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце има постигнато многу на
полето на својата дејност, која опфаќа производство на бетон и бетонски елементи од
сите типови.
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце се занимава со производство на сите постоечки марки на
бетони и бетонски елементи, според побарувањата на потрошувачите:













Свеж транспортен бетон
Бетон за кошулици
Специјални бетони
Бетони за бетонски елементи - галантерија
Класични бетони
Ситнозрни бетони
Бетони за вградување со пумпа – пумпани бетони
Бетони за мостови
Бетони со адитиви
Стабилизација
Малтер
Торкрет

Работното време на инсталацијата е од 08.00 до 18.00 часот, работа во една смена, од
понеделник до сабота.
Во ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце работат 8 лица и тоа еден раководител, еден
администратор и 6 возачи и машинисти.
1.1 Структура на организацијата
Пазарните побарувања наложија ШАЗА БЕТОН да се структуира на тој начин да ги
задоволи инженерско – техничките, оперативните и работните побарувања на
купувачите. Организационата структура на бетоњерката е дадена во Додаток 1.
На чело на ШАЗА БЕТОН е управителот кој раководи со инсталацијата. Со локацијата на
бетоњерката раководи посебно раководно лице – раководител на бетонска база и е
одговорен за работата на ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце.
Структурата на организацијата обезбедува:
- Дефинирани овластувања, одговорности и обврски на персоналот за реализација
на процесите и системот за управување со квалитетот.
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Реализација на процесите.
Реализација на системот за управување со квалитетот.
Внатрешни врски и комуникации на персоналот.
Надворешни врски и комуникации на персоналот со купувачите, инвеститорите,
добавувачите и соработниците.

Во ШАЗА БЕТОН има вкупно 8 вработени лица:
- Раководител на бетоњерката (управител),
- администратор,
- 6 возачи и машинисти.
2. УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Одговорноста за работата на бетонската база, нејзината усогласеност со стандардите за
квалитет на животна средина и емисии, спроведување на мерките за контрола на
влијанијата и мониторингот е на операторот на инсталацијата односно ШАЗА БЕТОН с.
Слатино, Теарце и управната структура која раководи со друштвото.
На ниво на бетонска база, а согласно организационата структура на друштвото,
одговорноста е делегирана на извршителот на бетонската база како одговорно лице
назначено за управување со ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце.
Спроведувањето на обврските согласно еколошката дозвола и имплементација на
условите од неа понатаму ќе биде доверено до сите вработени на бетонската база, во
рамките на своите конретни задолженија и задачи, а во насока на правилно управување
со целокупната работа на ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце.
3. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Согласно обврските кои ќе произлезат од идната интегрирана еколошка дозвола за
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце, операторот на инсталацијата ќе ги делегира
одговорностите поврзани со управувањето со животната средина во инсталацијата на
раководителот на ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце.
Во обврските и задачите кои се однесуваат на заштитата на животната средина спаѓаат
следните:
-

Спроведување упатствата, наредбите и заклучоците од областа на заштита на
животната средина на органите на управување на друштвото.
Пратење целокупната законска регулатива од областа на заштитата на животната
сигнализира преземање на соодветни потребни мерки и дејствија за заштита на
животна средина.
Мониторинг на емисии согласно условите од еколошката дозвола,
Контрола на спроведување на условите од еколошката дозвола,
Контрола на работата на системите за контрола на емисии,
Следење и контрола на создавањето на отпад, неговата селекција како и
временото складирање како и предавањето на лиценцирани фирми за преземање
на отпадот.
Превземање соодветни мерки за неправилно постапување спрема животната
средина од страна на вработените.

На позицијата одговорен за ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце се наоѓа Гајур Шасивари,
(контакт тел. 070 263 665).
4. СИСТЕМИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ЕМИСИИТЕ
Целосната одговорност за работата и контролата на системите за контрола и
мониторинг на емисиите е на операторот на инсталацијата, а преку него на одговорните
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лица поставени од операторот, задолжени за спроведување на политиката и обврските
на инсталацијата.
Директното извршување на обврските за намалување и третман на емисии е
одговорност на извршителот на бетонската база, односно на лицата задолжени за
согласно дадените задолженија и работни задачи.
5. ОБВРСКИ НА ОПЕРАТОРОТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
Согласно Законот за животна средина и поглавјата кои ги уредуваат условите на
еколошките дозволи, операторот на инсталацијата има одредени пропишани обврски.
Општи обврски на операторот
Операторот е должен, за времена важноста на интегрираната еколошка дозвола и пет
години по истекот на нејзината важност, да ги чува сите документи и податоци во врска
со барањето, издавањето и мониторингот предвиден со задолжителните услови во
интегрираната еколошка дозвола и да ги направи достапни по барање на органот на
државната управа односно општината или државниот инспекторат за животна средина
односно локалниот инспектор за животна средина.
Обврски на носителот на интегрираната еколошка дозвола за известување
Носителот на интегрираната еколошка дозвола е должен да го известува органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, и тоа:
-

-

редовно, за резултатите од мониторингот спроведуван согласно со
задолжителните услови од интегрираната еколошка дозвола,
веднаш, за секој дефект што имал или можел да има значително влијание врз
здравјето на луѓето, животната средина или на имотот,
за секоја промена во работата на инсталација (промена на имот, локација,
зафатнина, капацитет) на која може да има влијание врз здравјето на луѓето,
животната средина или имотот и
за секоја планирана промена на лицата со посебни овластувања во врска со
интегрираната еколошка дозвола кои управуваат со инсталацијата.

Обврска за асистенција
По барање на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина, односно општината или државниот инспекторат за животна
средина, односно локалниот инспектор за животна средина, носителот на интегрираната
еколошка дозвола е должен:
-

-

да обезбеди целосна асистенција на инспекторот кој врши инспекција на
инсталацијата,
да овозможи пристап до местата каде што се земаат мостри и до точките на
мониторинг означени во интегрираната еколошка дозвола и да овозможи
собирање на податоци за усогласеноста на работата на инсталацијата со
задолжителните услови од интегрираната еколошка дозвола со овој закон и
да ги достави потребните податоци до органот надлежен за работите од областа
на животната средина за издавање, измена или за одземање на интегрираната
еколошка дозвола.
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Додаток 1 Структура на организација – органограм
Раководител

Администратор

Машинисти

Возачи
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1. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ КОИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО
БЕТОНСКАТА БАЗА ТЕХНИКА
Овој прилог дава преглед на суровините и помошните материјали вклучени во процесот
на производство на готов бетон, како и начинот на ракување и складирање со истите.
Согласно видот на активноста и природата на работата, главни суровини неопходни за
реализација на активноста за производство на готов бетон се цемент, агрегат
(минерални суровини) и вода.
Изведувањето на технолошкиот процес подразбира употреба и на помошни материјали и
енергии неопходни за реализација активноста. Во зависност од намената и условите на
производство, подготовката на готов бетон, по потреба, може да вклучува употреба на
одредени адитиви. Изведувањето на процесот на производство подразбира употреба на
соодветна техничка опрема за чија работа неопходни се одредени помошни материјали
како масти и масла. За функционирање на целокупната опрема и инфраструкура на
локацијата на базата се употребува електрична енергија.
1.1 Производи
Генерално, листата на готови производи кои може да се произведуваат се состои од:









Готов бетон МБ 10
Готов бетон МБ 15
Готов бетон МБ 20
Готов бетон МБ 30
Готов бетон МБ 40
Готов бетон МБ 45
Готов бетон МБ 70
Сув малтер

Произведениот бетон се користи во градежништвото за изградба на патишта, згради,
темели, мостови, камени блокови. Бетонот ги зачувува своите механички својства при
високи температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси.






МБ 15 - Слаб (сиромашен со цемент) бетон кој обично се користи за тампонирање
на патишта, а потоа врз него се додава солиден бетон.
МБ 20 - Солиден бетон, за бетонирање, како втор слој после МБ15, за ивичници на
улици и патишта кој треба да има солидна издржливост на разни услови на
експлоатација.
МБ 30 - Солиден бетон, за плочи, за зидови.
МБ 40 - Солиден бетон, за плочи, за зидови, за резервоари и др.
Сув малтер - За малтерисување на зидови.

1.1 Суровини
Основни суровини за производство на бетон се: цемент, агрегат, додатоци и вода. Од
цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која ги слепува
додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен кој се нарекува бетон.
Цемент
Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со мелење на
Портланд цементен клинкер, кој пак се добива печење на варовник и глина на
температура од 1350-1450 °C. Покрај портланд цементниот клинкер, за чие добивање се
користи мешавина на варовник и глина во однос 3:1 (однос на масите), во цементот
редовно е присутна и мала количина на гипс (до 5%) која се додава заради регулирање
на времето на врзување на цементот. Портланд цементот го карактеризира сразмерно
константен хемиски состав и тоа: CаО(врзан) 62-67%, SiО2 19-25%, Al2О3 2-8%, Fе2О3 1-5%,
SО3 најмногу 3-4,5% , CаО (неврзан) најмногу 2%, МgО најмногу 5%, алкалии (Nа2О и К2О)
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0,5-1,3%. Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат
категории на цемент во зависност од составот и технологијата на производство, додека
класите на цемент ги означуваат нивните механички карактеристики. Се делат во две
основни групи: цементи на база на портланд цементен клинкер и на останати специјални видови на цемент.
Вода
Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина, бидејќи само во
нејзино присуство е можно да се одвива процесот на хидратација на цементот. Покрај
ова, водата во свежиот бетон значајна е како компонента со која се остварува потребниот
вискозитет на бетонската смеса, односно како компонента која овозможува ефикасни
вградување и завршна обработка на бетонот. Водата за припрема на бетонот не смее да
содржи состојки кои можат неповолно да влијаат на процесот на хидратација на
цементот, исто така ниту такви состојки кои можат да бидат причина за корозија на
арматурата (челикот) во армирано бетонски конструкции.
Агрегат
Агрегатот
учествува со 70-80% во вкупната маса на бетонот и од неговите
карактеристики зависат и својствата на бетонските смеси и својства на оцврснатиот
бетон. За припрема, потполно рамномерно се користат како природни песок и крупничав
песок (шљунак), така и дробен материјал. Се употребува и мешавина на сепариран
шљунак, односно песок и дробен агрегат. Дробениот материјал по правило е поскап, па
на природниот секако речниот во практиката и најчесто му се дава предност.
Природниот материјал заради заобленста на зрната многу поповолно влијае на
вградливоста и обработката на бетонските смеси. Меѓутоа и дробениот материјал има
одредени предности, тој во петрографска смисла е многу похомоген, а тоа условува многу
помала концентрација на напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при
температурни промени. Обликот на зрната кои имаат остри ивици кај дробениот
материјал овозможува остварување на вклештување на соседните зрна, па тоа
допринесува за зголемување на механичките карактеристики, посебно за зголемување
на цврстината на бетонот при затегање.
Агрегатот се обезбедува од сопствено производство, каменолом со кои управува мајката
компанија и за што има соодветна концесија и дозвола за експлоатација на минерални
суровини (прилог 1).
1.2 Помошни материјали
Изведувањето на технолошкиот процес, по потреба може да подразбира употреба на
помошни материјали неопходни за реализација активноста. Во зависност од намената и
условите на производство, подготовката на готов бетон може да вклучува употреба на
одредени адитиви. До сега, барањата не наложиле употреба на некои посебни адитиви.
Додатоци на бетонот (адитиви)
Адитиви се супстанции кои со своите физичко, хемиско или комбинирано дејство влијаат
на одредени својства на свежиот или оцврснатиот бетон. Дозирањето на адитиви е
обично околу 5% од масата на цементот и се додаваат при подготвувањето на бетонската
смеса.
Најчесто користени адитиви при производството на бетон се:


Пластификатори се додатоци кои ги подобруваат вградливоста и обработливоста
на бетонските смеси, па може да се каже дека претставуваат регулатори на
реолошките својства на свежиот бетон. Во поново време се повеќе доаѓа до примена
на т.н. суперпластификатори, па и хиперпластификатори, кои овозможуваат уште
позначајно намалување на количината на вода во свежиот бетон, а при тоа да не се
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загрози вградливоста и обработливоста на бетонот. Намалувањето на вода може да
биде и преку 30%.


Аеранти (вовлекувачи на воздух) се адитиви со кои во структурата на бетонот се
формираат меурчиња (глобули) на воздух од редот на величина од 0,01 - 9,3 mm.
Овие меурчиња се рамномерно распоредени внатре во масата на бетонот, и таквата
структура условува зголемена отпорност на дејство од мраз.



Затнувачи исто како и аерантите, може да се сметаат за адитиви - регулатори на
структурата на бетонот. После нивната реакција со клинкерот, се добиваат
продукти кои ги затнуваат капиларните пори во цементниот камен. На тој начин се
зголемува степенот на непропустливост на оцврснатиот бетон.



Акцелератори (забрзувачи) најчесто се соединенија на хлориди, така да најпознат
и најчесто употребуван аццелератор е калциум хлорид (CaCl2). Тој не влијае битно
на врзувањето на цементот, но во значајна мерка го забрзува процесот на
оцврснување.



Ретардери делуваат на тој начин што околу зрната на цементот се создаваат опни
(мембрани) кои го спречуваат брзото одвивање на хемиските реакции на релација
цемент - вода. Најпознат и најраширен ретард е садра.



Инхибитори на корозија се користат за намалување на корозија на челикот
(арматурата) во бетонот.



Антифризи се средства против смрзнување на свеж бетон, делуваат така што ја
снижуваат точката на смрзнување на водата. Со нивна употреба се овозможува
изведување на бетонирање и на температури пониски од 0°C.

Употребата на адитивите е во зависност од потребите и барањата на купувачите.
Во пракса, само мали количини од адитивите се чуват на локацијата на бетонската база,
во рамките на халата за производство.
Изведувањето на процесот на производство подразбира употреба на соодветна техничка
опрема, за чија работа неопходни се одредени помошни материјали како масти и масла.
Одржувањето на целокупната опрема за производство на готов бетон не побарува
големи количини на масти и масла и истото се сведува на активности на редовно и
периодично одржување и инцидентни случаи на поправки. Редовното одржување го
вршат вработените на базата одговорни за управување со самата опрема и истото
подразбира редовна контрола на работата на опремата, проверки и подмачкувања. За таа
цел, минимални количини на масти се чуваат во просторијата за вработени која се наоѓа
непосредно до самата бетонска база. Периодичните одржувања на опремата ги врши
надворешна фирма која по потреба доаѓа и ги изведува сите неопходни сервисирања и
поправки во случаи на застој или технички проблем.
Одржувањето на возилата и механизацијата се врши во овластен надворешен сервис,
поради што не се врши складирање на масти и масла на локацијата на бетонската база.
1.3 Електрична енергија
Снабдувањето со електрична енергија во бетонската база се врши преку локалната
електрична мрежа на ЕВН, а која се дистрибуира на локацијата на инсталацијата преку
преку градската електрична мрежа на ЕВН.
Електричната енергија во бетонската база се употребува за:
-

одвивање на целокупниот технолошки процес;
осветлување на целата локација и просториите;
останати стандардни комунални.
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1.4 Вода
На локацијата на инсталацијата, вода за технолошки потреби за обезбедува преку врши
водоводната мрежа на с. Слатино, а дополнително на локацијата има поставено и
цистерна за вода.
Согласно природата на работата, употребата на вода во бетонската база ја има следната
намена:






подготовка на готов бетон,
перење на опрема по завршување на циклус за подготовка на бетон,
перење на бетонско плато,
перење на возила за транспорт на бетон – миксери,
перење на сепариран песок

Поради изразените врзивни својства на бетонот, неопходно е редовно перење на опрема
за производство на бетон и бетонското плато. Перењето на опремата се врши неколку
пати во денот во зависност од динамиката на работа на базата и шаржите на подготовка
на бетон. По комплетирање на една шаржа, доколку во рокот од максимум 15 минути не
следува нова шаржа, неопходно е перење на опремата (времето е различно во зависност
од временски услови, пократко во лето, подолго во зима).
Перењето на работното плато непосредно околу опремата за подготовка на бетонска
маса вообичаено се врши при завршувањето на работниот ден. Целото бетонско плато се
пере со вода под притисок со цел одржување на неговата чистота.
Табела Просечна количина на потрошувачка на вода по намена
#
1.
2.
3.
4.

Намена на вода
Подготовка на бетон
Перење на опрема (мешалка на бетон)
Перење на камион миксер
Перење на бетонско плато

Просечна потрошувачка
150-170 l/m3 бетон
200 l
100 l/возило
5 l/m2

Вкупната месечна просечна потрошувачка на вода во ШАЗА БЕТОН се движи околу 30 m3.
1.5 Складирање и ракување со суровини и помошни материјали
На локацијата на ШАЗА БЕТОН се врши складирање на цемент, агрегат и вода и одредени
помошни материјали.
Агрегатот се складира на две различни места во рамките на локацијата, во отворени
складови и во метални боксови (Прилог I.2, Ситуација на локацијата). Боксовите
претставуваат посебни места наменети за складирање на гранулати на агрегат, оградени
од три страни со метални настрешици. Во текот на процесот, постои автоматско
дозирање на агрегат согласно рецептурата за бетотнот што се подготвува. Полнењето на
на боксовите се врши по потреба со помош на утоварна лопата.
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Слика Боксови за складирање на агрегатот
Агрегат се складира и во отворени складови во северниот дел од локацијата, на
површина од околу 200 m2. Складирањето се врши во купови на различни фракции.

Слика Отворен склад за агрегат
Ракувањето со агрегатот подразбира доставата на нови количини и истовар на отворен
склад, потоа пренос на потребни фракции во метални контејнери во склоп на базата.
Преносот се врши со помош на утоварна лопата која преку мали кратки движења
фракциите ги истовара во контејнерите од каде автоматски се дозираат во мешелката за
бетон.
Цементот се складира во еден посебен силоси за цемент со вкупен капацитет од 120 m3 (2
x 60). Доставата на цемент се врши по потреба со посебни возила на добавувачите на
цемент.
Вода се складира во посебна цистерна наменета за тоа лоцирана во близина на базата.
Складирањето на вода има за цел да обезбеди тековно и непрекинато снабдување со
технолошка вода за одвивање на процесите во рамките на инсталацијата.
Адитиви и помошни материјали за одржување на опремата (масти и масла) се
складираат во минимални количини во затворени услови, во рамките на работилницата.
Дoполнителни количини на масти и масла за потребите на активностите на одржување
на опремата се носат по потреба од страна на службата за одржување.
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Гориво за возилата се склади во цистерна со капацитет од 9 тони сместена во дворот на
локацијата. Цистерната е сместена во бетонско корито кое има за цел да спречи
истекувања на горивото при некаков проблем. За заштита од атмосферски услови,
цистерната е покриена.

Слика Цистерна за гориво
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1. ЦВРСТИ И ТЕЧНИ ОТПАДИ
1.1 Општ информации
Секоја материја или предмет што човекот ги отфрла, има намера да ги отфрли или од
него според закон се бара да ги отфрли, претставува отпад.
Според извршените проценки, во Европа годишно се продуцираат над 250 милиони тони
комунален отпад и над 850 милиони индустриски отпад. Брзиот раст на количествата
генериран отпад претставува голем проблем за животната средина. Несоодветното
постапување со отпадот, особено со отпадот што содржи опасни супстанции, може да
предизвика низа несакани последици и негативни ефекти, како на пример:




депонирањето на отпадот, како најчесто решение за елиминирање на отпадот,
доколку не е соодветно управувано, може да предизвика исцедување на
загадувачките супстанции во почвата и подземните води,
со депонирање на отпадот се зафаќаат корисни површини од земјиштето и се
загрозуваат заштитените природни области и местата од посебен интерес,
инсценерацијата на отпадот, доколку не е соодветно регулирана, може да доведе
до емисии на токсични супстанции во атмосферата и до производство на големи
количества контаминирана пепел.

Од овие причини, со постојаното зголемување на количините на создаден отпад, од
витално значење е постапувањето со отпадот да се врши на начин кој е безбеден за
животната средина и животот и здравјето на луѓето.
Под постапување со отпадот се подразбира собирање, селектирање, транспортирање,
третман, преработка, складирање и отстранување на отпадот, вклучувајќи ја и
контролата над овие операции, како и мерките за заштита на животната средина и
животот и здравјето на луѓето за време на работата на објектите и инсталациите за
отстранување на отпадот и грижата по престанокот на нивната работа.
Третман на отпадот се механичките, физичките, термичките, хемиските или биолошките
процеси со кои се менуваат својствата на отпадот со цел намалување на неговиот
волумен или опасна природа, полесно ракување или поефикасно искористување на
неговите употребливи материи.
Преработката на отпадот ги вклучува операциите наменети за искористување на
употребливите материи и компоненти на отпадот, и тоа:




повторното користење на отпадот,
рециклирањето,
користењето на отпадот како извор на енергија.

Собирањето на индустриските и други видови на цврст и суровински отпад, заедно со
неговото повторно враќање во суровинскиот круг по примарната преработка,
претставува една од основните активности на развиениот свет, а се во насока на
подобрување на квалитетот на животната средина. Сите отпадоци настанати во процесот
на производство и потрошувачка располагаат со материјална супстанца, која при
примена на соодветна хемиско - технолошка постапка може да се подготви за повторна
преработка, т.е. да се трансферира во секундарна суровина. Зачувувањето на природните
ресурси и заштитата на животната средина посебно се изразени при собирањето и
натамошниот третман на отпадните материјали кои со своите карактеристики во голема
мера вршат загадување на животната средина, доколку истите останат на местата на
нивното настанување.
Управувањето со отпадот е еден од најсериозните еколошки проблеми во Македонија.
Општата политика за управување со отпадот, со цел да се надмине постојната состојба и
да се воспостави одржлив систем за управување со отпадот, беше оформена во Законот за
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животна средина, во Националните еколошки акциони планови (НЕАП 1996/2007
година) и особено во Законот за управување со отпад. Законот за управување со отпадот
воведува нови документи во политиката за управување со отпад: Стратегија за
управување со отпадот, Национален план за управување со отпадот и програми за
управување со отпадот.
1.1 Видови и количини отпад
Инсталацијата за производство на готова бетонска маса, согласно видот и нејзините
карактеристики, претставува мал извор на отпади. Видовите отпад што се создаваат во
текот на работата во бетонската база дадени се во табелата од глава V од образецот за
барањето за интегрирана еколошка дозвола. Со оглед на тоа што до сега не се водела
евиденција за видовите и количините отпад што се создавале, точни податоци за
количините не постојат. За потребите на ова барање, изведени се проценки за
просечните количини во однос на капацитетот на активноста и обемот на работа.
Направен е преглед и класификација на видовите отпад што се очекува да се создадат со
работа на бетонската база. Класификацијата е направена согласно Листата на видови
отпад (Сл. весник на РМ 100/05).
Во следната табела е даден прегледот на видовите отпад што може да се создадат при
работата на ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце и начинот на постапување со истите.
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Табела Преглед на очекуваните видови отпад и начинот на постапување
#

Вид отпад

1. Мешан комунален
отпад

2. Отпад од таложници
за отпадна вода

3. Отпадно дрво
4. Отпадно железо
5. Отпаден бетон
(инертен отпад)

Шифра
од
Листата
на
видови
отпад
20 03 01

19 08 02

20 01 38
17 04 05
17 01 01

Извор на создавање

Фрекфенциј
а на
создавање

Очекувани
количини (т/год)
(проценети
вредности)

Начин на постапување
на локација

Понатамошно
постапување

Секојдневни активности

Секојдневно

2t

Складирање во садови за
комунален отпад

Таложење на отпадни води

Секојдневно

100-200 m3

Привременo складирање

Превземање
од страна на
локално
комунално
претпријатие
Вишокот ќе се
одложува на
депонија за
инертен отпад
посочена од
надлежниот
орган

Месечно
Месечно
Неделно

2
2
10 - 20

Повторна употреба
Повторна употреба
Складирање на локација,
Повторна употреба *

Одржување на бетонска база
Одржување на бетонска база
Чистење на бетонска база

Предавање
Транспорт на
локална
депонија за
инертен отпад
* Во случај на вишок, во консултации со општината, инертниот отпад ќе се депонира на соодветна депонија за инертен отпад посочена од страна на
општината.
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1.2 Постапување со отпад и обврски за операторот
Во прилог се дадени објаснувања за секој од очекуваните видови отпад идентификувани
во табелата погорен заедно со соодветни дефиниции за видовите отпад, согласно член 6
од Законот за управување со отпад.
Комунален отпад е отпад што се создава од физички лица од домаќинствата (отпад
од домаќинства) и комерцијалниот отпад.
Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење
на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични
дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот
од домаќинствата;
Комуналниот отпад создаден од секојдневната работа првенствено поврзано со
работниците во бетонската база, се собира во сад за комунален отпад. Овој отпад се
превзема од комуналното претпријатие Еко флор плус од село Боговиње заради
отстранување и депонирање на локална депонија за комунален отпад. Во додаток 1
даден е договорот за вршење на комунални услуги.
Инертен отпад е отпадот што е отпорен и неподлежи на никакви значителни
физички, хемиски или биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не
реагира на друг физички или хемискин ачин, не се биоразградува, а отпадот и
неговиот исцедок не влијаат на друга материја со која што доаѓаат во допир, на
начин на кој може да ја загрозат животната средина, животот и здравјето на
луѓето при што вкупното количество и содржина на загадувачките супстанции во
отпадот и екотоксичноста на процедокот мора да биде незначителен за да не го
загрозува квалитетот на површинските и/или подземни води.
Работата на бетонската база се очекува да резултира со создавање на неколку видови
инертен отпад:
-

Отпаден бетон исфрлен,
Неискористен гранулат – агрегат и сл. што нема употребна вредност,
Отпад од таложници за физички третман на отпадни води

Овој вид отпад по својот состав се класифицира како инертен отпад и привремено ќе се
складира на локацијата на базата, се до негово крајно отстранување. Дел од него
повторно се искористува доколку за тоа има потреба на самата бетонска база, во рамките
на локацијата или пошироко. Останатите количини инертен отпад ќе биде отстранет и
депониран на локацијата во општината предвидена за депонирање на инертен отпад, а
определена од страна на општина Теарце (согласно член 54 став 5 од Законот за
управување со отпад).
Отпад од пакување е секое пакување или материјал за пакување што создавачот или
поседувачот ги исфрла, има намера да ги исфрли или од него се бара да ги исфрли,
освен остатоците од производството;
Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените
процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата,
составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
При одредени работи на одржување на бетонската база, можно е создавање на некои
видови неопасен отпад, како што е отпадно железо и дрво. Доколку има употребна
вредности, овој вид отпад повторно ќе се употреби во рамките на инсталацијата. Во
спротивно истиот ќе се отстрани на некоја од најблиските складови за отпад.
Отпадни масла се минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во
полутечнасостојба, кои станале непогодни за употребата за која што првично биле
наменети, а особено употребените масла за моторите со внатрешно согорување,
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маслата за менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла
вклучувајќи ги и масните остатоци од резервоарите, мешавини од вода и на масла и
емулзии;
Активностите на одржување на опремата на бетонската база може да резултираат со
создавање на отпадно масло. Фрекфенцијата на создавање на овој тип отпад е на
годишна основа и поретко, во зависност од барањата на самата опрема. Одржувањето е
предвидено да го врши надворешна лиценцирана фирма при редовните активности на
одржување. Оваа фирма ќе биде задолжена и за превземање на отпадното масло и
нејзино крајно отстранување преку предавање на лиценцирана компанија што управува
со отпадни масла. Возилата не се сервисираат на локацијата на инсталацијата, поради
што не се очекува создавање на поголеми количини отпадни масла во текот на годината.
со цел целосна заштита, еден метален сад за собирање на отпадно масло ќе се обезбеди и
постави во рамки на работилницата, кој би ги собрал сите количини отпадно масло, што
евентулано би се јавиле во инсталацијата.
Согласно дефинициите на законот за управување со отпад, операторот ШАЗА БЕТОН, с.
Слатино, Теарце претставува создавач, односно поседувач на отпад.
Создавач е правно или физичко лице кое што создава отпад како резултат на
дејноста или активноста што ја врши (првичен создавач) и/или секое лице кое
изведува операции на третман, мешање или некои други операции поради кои се
менува карактерот или составот на создадениот отпад (секундарен создавач);
Поседувач е создавачот на отпад или правното и физичкото лице кое има отпад
во свое владение;
ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце како оператор на бетонската база ќе се стреми да
управува и постапува со сите видови отпад создадени на локацијата на истата во насока
на остварување на целите на законот за управување со отпад:
1) избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на
создадениот отпад;
2) искористување на употребливите состојки на отпадот;
3) одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси;
4) спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина,
ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце како создавач на отпад, согласно обврските од Законот
со управување со отпад, ќе врши постапување со отпадот1 создаден на бетонската база на
начин што ќе обезбеди избегнување на:
1) загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето; загадување на
водите, воздухот и почвата над пропишаните граници;
2) создавање бучава и непријатна миризба;
3) уништување на природните услови за живот на животните и на растенијата;
4) уништување на заштитените природни области и на заштитеното културно
наследство и
5) нагрдување и неуредување на објектите и просторот во урбаните зони и во
подрачјата надвор од урбаните зони.
ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце како создавач и поседувач на отпад е должен отпадот:
1)
2)
3)
4)

да го селектира;
да го класифицира според Листата на отпад;
да ги утврдува карактеристиките на отпадот;
да врши контрола на влијанијата на отпадот врз животната средина, животот и
врз здравјето на луѓето;

1Согласно

член 24 од Законот за управување со отпад.
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5) да го складира отпадот наместа предвидени за таа намена и
6) да го преработува отпадот, а доколку неговата преработката е технички
неизводлива и економски неисплатлива, да го предаде на правното и на
физичкото лице кое има дозвола за собирање и за транспортирање, преработка,
отстранување и/или извезување на отпадот.
Во рамките на активностите за постапување со отпадот, операторот ќе врши собирање,
селекција, третман, складирање и по потреба транспортирање на отпадот до локации за
крајно негово отстранување.
Постапување со отпадот е собирање, селектирање, транспортирање, третман,
преработка, складирање и отстранување на отпадот, вклучувајќи го и надзорот
над овие операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот
и здравјето на луѓето за време на работата на објектите и на инсталациите за
отстранување на отпадот и грижата за него по престанокот на нивната
работа;
ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце како создавач и одговорен за отпадот што го создава со
неговата работа ќе врши собирање на сите создадени видови и количини отпад и негово
складирање во рамките на својата локација во соодветни садови или места. Операторот
ќе обезбеди крајно отстранување на сите видови и количини отпад на правни лица или
локации за соодветно управување со отпадот.
Складирање претставува времено чување на создадениот отпад во објекти кои
што ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена, за период пократок од
три години, доколку складираниот отпад е наменет за третман и за преработка,
или за период пократок од една година, доколку отпадот е наменет за
отстранување;
Според видовите и количините отпад што се очекува да се создаваат на локацијата на
ШАЗА БЕТОН, с. Слатино, Теарце, операторот нема обврска да подготви Програма за
управување со отпад.
Правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност во текот на една
календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе
од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да реализираат Програма за
управување со отпад (член 21 од Законот за управување со отпад).
Доколку во текот на работата на бетонската база се променат условите и начинот на
работа што ќе резултира со промена на видовите и количините на отпад на ниво на
праговите дадени во член 21, операторот ќе одговори соодветно на обврската од овој
член.
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ДОДАТОЦИ
Додаток 1 Договор за вршење на комунални услуги
Додаток 2 Договор за сервис на возила
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Додаток 1 Договор за вршење на комунални услуги
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1. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРА
Генерално, емисиите во воздухот можат да бидат категоризирани како:





Насочени емииси. Овие емисии се испуштаат во воздухот преку единечни точкасти
извори, на пример, оџаци, испусти од вентилацинен отвор, испуст од издувен
систем.
Фугитивни емисии. Овие емисии не се ослободуваат преку оџак, цевка,
вентилационен отвор или издувен систем и претставуваат некотролирани
емисии. Пример за фугитивна емисија се испарување на отпадна вода, емисија на
прашина од насипана земја, емисии при постапување со градежни и други
материјали, испарување на пареи од отворени садови / контејнери / цистерни и
од инцидентно истекување. Како фугитивни емисии се сметаат и оние од отвори
во објектите (врати и прозорци).
Емисии од мобилни извори. Овие емисии се резултат на процеси на согорување на
фосилни горива од возила/транспорт.

Имајќи ја предвид природата на активноста и нејзините карактеристики, инсталацијата
за производство на готов бетон не претставува значителен извор на емисии во
животната средина.
Направен е преглед на изворите на емисија во воздух од инсталацијата на операторот
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце. Прегледот е направен согласно препораките во
Упатството за подготовка на образецот за Б интегрирана еколошка дозвола и извршена е
категоризација на изворите соодветно. Согласно упатствата, направена е класификација
на изворите на емисии.
1.1 Емисија од точкасти извори
Единствениот точкаст извор на емисија на цврсти честички во воздухот од бетонската
база е отворот од силосите што се наоѓа на врвот на самите силоси. Цементот од
цементарницата до бетонската база се транспортира со специјални цистерни од кои во
силосите се префрлува со пневматски транспорт. Воздухот за пневматскиот транспорт го
обезбедува компресор. Транспортот, односно полнењето на силосите трае околу 20
минути. На крајот на транспортната цевка, на одредена висина во силосот, поради
промена на дијаметарот, опаѓа брзината на гасот и најголемиот дел од цементот се
таложи. Многу помал дел чинат најситните честички од цементот. Концентрацијата на
цврстите честички во воздухот во оваа фаза е од редот на големина 101 g/m3. Излезот на
воздухот од силосот е преку систем од вреќички, чија ефикасност за честички од овој тип
и големина се движи околу 99,5 %.
Овој извор претставува мал незначителен извор на емисија во воздухот.
(а) Емисии од котли
На локацијата на инсталацијата не постои значаен извор од согорување. Во текот на
зимските месеци, малиот административен објект се затоплува со помош на уреди на
електрична енергија.
(б) Главни емисии
Работата на инсталацијата не вклучува никакви извори од производни процеси или
слични активности кои би претставувале главни / поголеми извори на емисија во
воздухот.
(в) Споредни емисии
Согласно упатството, под споредни емисии се подразбираат помали емисии. Според
прегледот и класификацијата на извори, на локацијата на инсталацијата не постојат
други споредни, односно помали извори на емисија во воздух.
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(г) Потенцијални извори
Под потенцијални емисии се подразбираат извори кои не се активни цело време во текот
на одвивањето на активностите, туку во одредени периоди или по потреба. Не се
идентификувани ваков тип на извори на емисија на локацијата на инсталацијата.
1.2 Фугитивна емисија
Фугитивната емисија ја сочинуваат само честички од најфината фракција на гранулатот,
понесени од ветрот. Практично е невозможно да се процени количеството фина фракција
понесена со ветрот, бидејки е многу мала за да се пресмета со билансот, а од друга страна
е променлива и зависи од временските услови и влажноста на гранулатот. Во таа фина
фракција која што може да биде подигната од ветерот посебно треба да се истакне ПМ10,
честички со големина помала од 10 микрони во дијаметар и ПМ 2,5, честички со
големина помала од 2,5 микрони во дијаметар. Оваа фракција има големо влијание врз
квалитетот на воздухот. ПМ10, особено ПМ2,5 претставува респираторна прашина која
може да има многу негативно влијание врз здравјето на луѓето. Генерално, PM10 се
карактеризира како непријатност за луѓето.
Неговото влијание долго време е цел на различни испитувања и студии од страна голем
број светски организации и институти. Податоците за неговото влијание се ограничени и
главно потекнуваат од изведените студии. До сега не постојат цврсти докази за
значително негативно влијание врз здравјето на луѓето, освен непријатноста што ја
предизвикува. Сепак, еден документ на Светската здравствена организација - Упатства за
квалитетот на воздухот за Европа, Второ издание, посочува на сериозни импликации
поврзани со краткотрајно, односно долготрајно влијание на одредени концентрации на
ситни цврсти честици. Во зависност од траењето на влијанието и од концентрациите,
негативното влијание се поврзува со низа респираторни болести, па дури и појава на
смрт.
Вкупната емисија на цврсти честички многу зависи од неколку услови:








локалните топографски услови,
брзина и фрекфентност на ветар,
количество и фрекфентност на дождови,
сезонските прилики (услови на евапорација, релативна влажности итн),
вклучената опрема во процесите,
содржината на влага во суровината,
големина на зрно.

Фугитивните емисии не можат прецизно да се измерат, туку се проценуваат врз база на
начинот на манипулацијата со материјалите, големината на објектите и технолошкото
ниво. Проценката се врши со помош на емисиони фактори.
Во рамките на инсталацијата постојат следните извори на фугитивна емисија:
Складирање
На локацијата се складира агрегат (минерална маса) во неколку фракции, во рамки на
боксови и во отворен склад. Агрегатот претставува смеса од повеќе фракции и се
складира во неколку помали купови со што се минимизира експонираност и дејството на
ветер. Фракции се складираат во посебни боксови и купови.
Стационарна мешалка:
Иако целиот процес на мешање се одвива затворено, стационарната мешалка
претставува потенцијален извор на фугитивна емисија. Сепак, се работи за незначителен
извор, извор со минимално влијание.
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Вкупната површина на инсталацијата:
Дел од количините на ситни фракции песок подигнати со ветерот паѓаат на површината
на инсталацијата. Како резултат на секојдневното движење на возилата во
инсталацијата, доаѓа до подигнување и разнесување на таа прашина исталожена на
површината. Најголем дел од површина на локацијата е бетонирана и по потреба,
особено во летните месеци, се врши перење на истата, со што се намалува можноста од
создавање на фугитивна емисија. Останата површина е тампонирана со што исто така се
влијае кон намалување.
Ракување со песокот:
Под ракување се подразбира сеењето на песокот и секојдневното ракување со резервите
на песок (пренесување, утовар, истовар). Во процесот на сеење се користи вода со што се
зголемување влажноста на материјалот и се намалува можност од создавање на
фугитивна емисија при сеењето.
1.3 Мерки за контрола
На локацијата на инсталацијата во текот на имплементацијата на активностите за
производство на готов бетон се применуваат одредени мерки за контрола на
површината. Поголем од работната површина што е бетонирана редовно ќе се пере (на
дневно ниво), додека останатиот дел што претставува тампонирана површина,
операторот се грижи дека тампонираната површина редовно се одржува со цел
намалување на создавањето на прашина. Поголемиот дел од материјалот се складира во
боксови со што можностите од создавање на прашина е намален.
Дополнително, во услови на сушни периоди и кога операторот ќе утврди дека за тоа има
потреба, тој ќе применува аплицирање на вода на сите работни површини и места за
складирање со цел намалување на создавањето на прашина.
Гореспоменатите мерки се ставени како дел од Програмата за подобрување на
операторот. Дополнителни се предвидени со истата програма.
1.4 Оценка на влијанието врз животната средина
Оценка е дека работата на инсталацијата и изведувањето на сите активности не се
очекува да има значително влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух.
Идентификуваните влијанија спаѓаат во доменот на влијание кои може да се
контролираат со нивно редовно следење и примена на соодветни мерки за контрола.
Локацијата на инсталацијата е оддалечена од места за домување на соодветно
растојание.
Континуирана примена на мерките предвидени во Програмата за подобрување ќе
овозможат ефикасна контрола на влијанијата.
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1. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
Работата на бетонската база ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце резултира со создавање на
два вида отпадни води:
-

комунални отпадни води, и
технолошки отпадни води.

1.1 Комунални отпадни води
На локацијата на бетонската база, за потребите на вработените постои еден санитарен
чвор. Отпадните комунални води се собираат во септичка јама.
1.2 Технолошки отпадни води
Овој тип отпадни води не се создаваат директно од процесот на подготовка на готов
бетон, туку од активностите на одржување на бетонската база, опремата и локацијата.
Согласно постоечката ситуација на локацијата на инсталацијата, нема испуштање на
отпадни води во површински води или канализациони системи управувани од други
операторо. Отпадните води создадени во инсталацијата се собираат со соодветна
инфраструктура и со нив се постапува локално во рамките на границите на
инсталацијата.
Активностите на одржување на базата диктираат создавање на одредени количини
отпадни води по состав многу слични меѓу себе.
-

Отпадни води од перење на опрема и работна површина по завршување на
циклус за подготовка на бетон,
Отпадни води од перење на возила за транспорт на бетон – миксери.

Не се познати точните количини на вкупни отпадни води кои се создаваат на локацијата
на бетонската база, но според ситуацијата не се очекува многу да се разликуваат од оние
кои што се употребуваат. Вкупната количина е директно поврзана со обемот на работа на
инсталацијата, кој пак е неконтинуран во текот на еден месец, како и на годишно ниво.
Генерално, производството на бетон е сезонска работа, при што зимските месеци се
одликуваат со драстично намалување на обемот на работа, а во случаи и со стопирање на
работите.
Со комплетирањето на отпочнатите работи за собирање и третман на отпадни води, се
очекува дека за неколку месеци (најдоцна до крајот на оваа година), во функција ќе биде
системот на таложници. Отпадните води од перење на платото, миксерите и мешалките
ќе се собираат во бетонирани собирни базени за отпадни води.
Сите технолошки отпадни води ќе се собираат во систем од таложници. Системот на
таложници се состои од три бетонски каскадни базени кои имаат улога на таложници.
Сите три базени се сериски поврзани еден со друг, при што водата се прелива од еден во
друг и истата на крај се собира во третиот базен. Базените овозможуваат водата да
отстои одредено време во нив што овозможување исталожување на крупните честички
на дното од базенот. Избистрената вода прелива кон другиот нареден базен. Третиот
базен е малку поголем по димензии од останатите два и предвидено е да ги собере
водите со цел нивно повторно искористување за потребите на бетонската база.
На следната слика даден е шематски приказ на таложниците за прочистување на
искористената вода на локацијата на бетонската база.
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Слика Шематски приказ на таложници за прочистување на искористена вода
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1. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
1.1 Општи информации
Бучавата во животната средина е во постојан пораст, особено тешко се контролира, во
густо населените агломерации и резиденцијалните средини во близина на автопатишта,
железнички пруги и аеродроми. Таа зазема значајно место во редот на негативните
последици врз животната средина и претставува бучава предизвикана од несакан или
штетен надворешен звук, создаден од човековите активности, којшто, предизвикува
непријатност и вознемирување. Најголеми извори на бучавата во животната средина се
превозните средства од патен, железнички и воздушен сообраќај, индустриската
активност, бучава од соседството и особено значајна и специфична за Р. Македонија е
бучавата од градежните активности.
Мерењето и следењето на бучавата се потребни за постигнување и одржување на нивоа
на бучава во животната средина во рамки на граничните вредности, дефинирани во
четири подрачја според степенот за заштита од бучава, со крајна цел да се заштити
здравјето и добросостојбата на населението.
Согласно постојната законска регулатива, податоците од мерењето и следењето на
нивото на бучава се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно
планирање, Македонски информативен центар за животна средина.
Законот ги определува основните носители на обврската за заштита од бучава во
животната средина, а тоа се:
•
•
•

Органите на државната управа;
Општините, градот Скопје и општините во градот Скопје;
Правните и физички лица.

Според Законот за заштита од бучава во животната средина, бучава во животната
средина е бучава предизвикана од несакан или штетен надворешен звук создаден од
човековите активности кој што е наметнат од блиската средина и предизвикува
непријатност и вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата емитувана од превозни
средства, патен, железнички и воздушен сообраќај и од места на индустриска активност.
Непријатност од бучава значи вознемиреност предизвикана од емисија на звук кој е чест
и/или долготраен, создаден во определно време и место, а кој ги попречува или влијае на
вообичаената активност и работа, концентрација, одморот и спиење на луѓето.
Вознемиреност од бучава се дефинира преку степенот на вознемиреност на населението
од бучава определена со помош на теренски премери или увиди.
Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина се
утврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава. Според степенот
за заштита од бучава, граничните вредности за основните индикатори за бучавата во
животната средина предизвикана од различни извори не треба да бидат повисоки од:
Подрачје диференцирано
според степенот на заштита
од бучава

Ниво на бучава изразено во dB

Лд
Подрачје од прв степен
50
Подрачје од втор степен
55
Подрачје од трет степен
60
Подрачје од четврт степен
70
Лд - ден (период од 07,00 до 19,00 часот), Лв - вечер (период од
(период од 23,00 до 07,00 часот)

Лв
50
55
60
70
19,00 до 23,00 часот)

Лн
40
45
55
60
/ Лн - ноќ
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Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во Правилникот за
локациите на мерните станици и мерните места (2008).







Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за туризам и
рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени установи за болничко
лекување и подрачје на национални паркови и природни резервати.
Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно наменето за
престој, односно станбен реон, подрачје во околина на објекти наменети за
воспитна и образовна дејност, објекти за социјална заштита наменети за
сместување на деца и стари лица и објекти за примарна здравствена заштита,
подрачје на игралишта и јавни паркови, јавни зеленила и рекреациски површини
и подрачја на локални паркови.
Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат во
околината, во кое помалку ќе смета предизивикувањето на бучава, односно
трговско - деловно - станбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој,
односно во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и
слични дејности на производство (мешано подрачје), подрачје наменето за
земјоделска дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски, услужни и
угостителски дејности.
Подрачје со IV степен на заштита од бучава 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.

Со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен
мирот на граѓаните од штетна бучава (2009) се идентификувани дејствијата при кои, во
случај да произведуваат бучава која ги надминува граничните вредности на нивото на
бучава, се смета дека се нарушува мирот на граѓаните.
Институции кои во моментов вршат мерење на нивоа на амбиентална бучава во Р.
Македонија се:
 Централна лабораторија за животна средина при Министерството за животна
средина и просторно планирање која врши само инцидентни мерења најчесто на
барање на правни или физички лица.
 Републички завод за здравствена заштита при Министерството за здравство.
Заводите за здравствена заштита во Скопје и Битола вршат проценка на штетното
влијание на комуналната бучава над експонираното население.
Со оглед на опкружувањето и поставеноста, локацијата на инсталацијата се наоѓа во
подрачје од IV степен на заштита од бучава.
1.2 Извори на бучава
Направен е преглед на изворите на бучава на локацијата на бетонската база ШАЗА
БЕТОН, поврзани со одвивањето на активноста на инсталацијата. Главни
идентификувани извори на бучава во инсталацијата се:
-

Опрема (база) за подготовка на готов бетон,
Возила за транспорт на агрегат, цемент и бетон,

Активности на инсталацијата не вклучува значителни извори на бучава.
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Табела Нивоа на работна бучава по извор
#

Извор/уред

Интензитет на бучава
(dB на означена
oдалеченост)

Периоди на емисија (број на
часови предпладне/попладне)

1. Опрема за производство на
готов бетон

55 - 65 dB

20 минути, неколку пати во
денот. Неконтинуирана
емисија.

2. Возила за транспорт

70 - 80 dB

Неодредено, неколку пати
неделно.

Опремата, односно базата за производство на производи од бетон за градежни цели е
еден и единствен позначаен стационарен извор на бучава на локацијата на бетонската
база. Како извор, базата врши неконтинуирана емисија на бучава во неколку периоди од
денот кога се врши подготовката на готовиот бетон. Емисијата на бучава е ограничена на
времето на шаржата за подготовка на бетонот кога е во функција целата опремата. Една
шаржа трае околу 20-30 минути за кое време работи опремата за дозирање на агрегат и
цемент и стационарната мешалка. Бројот на шаржи е непостојан и зависи од
побарувачката на бетон од клиентите.
1.3 Влијание
Кај точкасти извори интензитетот на бучава се намалува за 3 до 5 dB со удвојување на
растојанието од изворот, доколку пределот за кое се однесува растојанието е рамен, без
пречки на патот на движењето на звукот.
Во случај кога на една локација се наоѓаат повеќе извори на бучава, вкупното ниво на
бучава се смета на следниот начин:
Разлика меѓу две нивоа на звук
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 или повеќе

Количина што се додава или одзема од
повисокото ниво (dB)
3
2,5
2.1
1.8
1.5
1.2
1
0.8
0.6
0.5
0

Предметната локација на која ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце ја врши активноста
производство на готов бетон и производи од бетон е лоцирана на површина од 3200 m2,
на надморска височина од 497 m. Локацијата и објектите се во сопственост на операторот
на активноста и се наоѓаат на КП 493/1, 493/2, 494 и 495/2, КО Слатино-вгр, општина
Теарце.
ШАЗА БЕТОН се наоѓа источно од селото Слатино, на оддалеченост од околу 50 m.
Северно, јужно и источно од локацијата на ШАЗА БЕТОН се наоѓа земјоделско земјиште.
По западната граница на локацијата поминува локалниот пат Тетово - Јажинце.
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Под претпоставка на ниво на бучава на локацијата од 80 dB и со динамика на намалување
од 3-5 dB веќе на 50 m оддалеченост нивота на бучава би било околу 50-55 dB, додека
веќе на 250 m растојание нивото на бучава би било околу 40 dB.
Имајќи ги предвид изворите и нивоата на емисија, опкружувањето и локацијата, не се
очекува бетонската база да има значително влијание врз животната средина и да
предизвикаат вознемирување кај граѓаните. Со предлог мониторинг планот предвидено
е следење на нивоата на бучава со фрекфенција од еднаш годишно за првата година,
односно една на две години понатаму доколку се утврди дека инсталацијата нема
влијание и не ги надминува дозволените гранични вредности за бучава.
1.4 Тестирање на ниво на бучава
За потребите на подготовката на ова барање, направено е индикативно мерење на
амбиенталната бучава на границите на локацијата на инсталацијата. Целта на ова
индикативно мерење е да се утврди дали постојат нивоа на бучава кои би можеле да
бидат значајни и кои на некој начин би можеле да имаат влијание.
Мерењето е направено на четири различни места на границите на локацијата
(обележано со плави кругчиња на сликата подолу).
2

3
1

4

Слика Мерни места за индикативно следење на амбиентална бучава
Во следната табела е даден преглед на измерени индикативни вредности на
амбиентална бучава. Очекувано, мерните места кои се во непосредна близина до улицата
покажуваат повисоки вредности поради присутната висока позадинска (комунална)
бучава што потекнува од улицата.
Мерно место
Измерени
вредности (опсег)
dB

Мерно место
(ММ) 1
57,8 – 62,7

ММ2

ММ3

ММ4

58,2 – 64,1

47,6 – 49,2

45,7 – 47,1
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Измерените индикативни вредности дадени во горната табела за мерните места на
самата улица не ги вклучуваат максималните вредности што се јавуваат поради
сообраќајот на улицата. Истите достигнуваат до 80 dB.
Согласно претходно кажаното и измерените индикативни вредности, оценка е дека
инсталацијата за производство на готова бетонска маса не претставува значителен извор
на бучава и нема големо влијание врз околината, имајќи ја предвид околината.
Во додаток 1 се дадени карактеристиките на мерната опрема користена за индикативно
следење на амбиенталната бучава.
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Додаток 1 Детали за мерен инструмент за бучава

Спецификат за мерен инструмент за бучава
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1. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ
1.1 Општи информации
Мониторингот претставува систематизирано, континуирано мерење, следење и
контрола на состојбите, квалитетот и промените на медиумите и областите на
животната средина. Мониторингот е предуслов за правилно управување со животната
средина, што пак води кон донесување на правилни одлуки и активности за управување
и заштита на животната средина.
Како оператор на постројка која ќе врши емисии и со своите активности ќе има одредено
влијание врз медиумите на животната средина, ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце има
обврска за вршење мониторинг над емисиите и имисии во животната средина, а во
согласност со условите во интегрираната еколошка дозвола.
Со цел следење на влијанијата од инсталацијата, во прилог е даден предлог мониторинг
план што вклучува низа активности за следење на влијанијата (емисии и
имисии/квалитет на животна средина) од инсталација согласно природата на
активноста.
Точките и параметрите на мониторинг
При изборот на точките на мониторинг земени се во предвид значајните точкасти
извори, соодветните точки за мониторинг на амбиеталната животна средина. Треба да се
врши мониторинг на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно
влијание врз животната средина и на оние за кои се потребни мерки за намалување за да
се постигнат прифатливи нивоа на емисии.
Фреквенцијата на мониторингот
Фреквенцијата на мониторингот ќе биде одредена во согласност со значењето на
влијанието, капацитетот на инсталацијата, карактеристиките на изворите, факторите на
ризик и потребата од мониторинг и анализа на ресусите.
Методи на земање на примероци и анализи
Методите за мониторинг, земање на примероци и анализи треба да бидат стандардни
или валидизирани, прифатливи за надлежен орган. Персоналот треба да биде соодветно
квалификуван и целосниот опсег на земањето на примероци и правењето на анализи
треба да биде предмет на контролата на квалитет.
Известување
Известување за резултатите од мониторингот вклучува сумирање и презентирање на
резултатите од мониторингот, поврзаните информации и заклучоци од усогласувањето
на ефикасен начин. Известувањето за резултатите од мониторингот до надлежниот
орган ќе биде во согласност со условите од интегрираната еколошка дозвола.
Локациите за мониторинг на емисија и имисија и земање примероци се дадени во
Додаток 1.
1.2 Емисии во амбиентен воздух
Не е утврден значаен точкаст извор на насочени емисии во воздухот. Не се предлага
мониторинг на емисиите.
1.3 Емисии на отпадни води
Со комплетирање на системот на таложници, нема испуштање на отпадни води во почва
или реципиент, или канализација.
Не се предлага мониторинг.
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1.4 Бучава
Влијанието од работата на бетонската база по однос на прашањето на бучава предвидено
е да се следи на четири мониторинг точки на границите на локација. Мониторинг
точките се така одбрани да ја рефлектираат состојбата со животната средина по однос
на прашањето на бучава што произлегува од бетонската база. Операторот ќе врши
мониторинг на амбиенталната бучава во животна средина со цел оценување на
влијанието на работата на бетонската база врз околината. Приказ на предлог
мониторинг точките се дадени на следната слика.

Слика Карта на предлог мониторинг места
Предлог фрекфенција за мониторинг – Со оглед на ограниченото влијание, се предлага
мониторинг на амбиентална бучава еднаш годишно во текот на првата година, односно
еднаш на две години по првата година, доколку првото мерење не покаже надминување
на дозволените вредности.
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1. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
Задолжителен дел од барањето за интегрирана еколошка дозвола е програмата за
подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина.
Со цел унапредување на заштитата на животната средина, постигнување повисоки
еколошки перформанси, целосна и редовна усогласеност со сите постоечки стандарди за
квалитет на животната средина и гранични вредности на емисија, операторот на
активноста операторот ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце изработи Програма за
подобрување.
Програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната
средина вклучува низа на активности, поделени во неколку групи согласно аспектот на
кој тие се однесуваат.
Активностите предвидено е да се имплементираат во континуитет во текот на работата
на инсталацијата и истите се претставени во табелата во прилог.
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Табела Програма за подобрување
Активност
Општо
Евиденција на употребени количини на суровини и помошни
материјали на месечно ниво
Воздух
Складирање суровини во помали пониски купови со цел намалување на површината
на експонираност наспроти дејството на ветер.
Избегнување на пренатрупување на боксовите за складирање на фракции песок
заради овозможување на функционалност на преградите наспроти дејството на ветер
Одржување на тампонот на работна површина
Редовно чистење на пристапните патишта и работните површини.
Вода
Комплетирање на изградбата на системот на таложници до крајот на оваа година
Редовно следење и контрола на работата на таложните базени и нивно чистење
Рационално користење на водата и нејзино штедење секогаш кога има можност за тоа
Евиденција на употребени количини вода на месечно ниво
Бучава
Следење на амбиенталната бучава, согласно условите од дозволата
Отпад
Правилно управување и постапување со отпадот создаден на локацијата на
бетонската база (согласно прилог 5 од ова барање)
Евиденција на создадени видови и количини отпад
Редовно чистење на таложните базени
Отстранување на инертен отпад на депонија за инертен отпад, посочена од
општината

Цел

Фрекфенција

Подобро управување

Месечно
Редовно

Намалување на можност за
создавање на фугитивни емисии
на прашина

Редовно
По потреба

Контрола на влијанија
Контрола на влијанија
Намалување на потрошувачка на
вода
Следење и известување

Еднократно
По потреба
Редовно

Следење на влијанија

Согласно условите во
дозволата

Контрола на влијанија

Тековно

Следење и известување
Контрола на влијанија
Намалување на влијанија

Месечно
По потреба
По потреба

Месечно
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1. СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
Ова поглавје од барањето се однесува на можностите за појава на инциденти во текот на
имплементацијата на активностите, како и применети мерки и процедури за спречување
на инциденти и поврзани со нив влијанија врз животната средина.
Имајќи ја предвид природата и карактеристиките на активностите што се одвиваат на
локацијата на операторот, не е идентификуван значаен ризик од појава на инциденти со
можност за влијанија врз животната средина. Активностите не вклучуваат складирање
или ракување со било какви опасни ниту запалливи материи.
1.1 Истекување
Детали за суровините и помошните материјали, како и отпадот што се складира во
инсталацијата се дадени во соодветните табели од барањето за Б интегирана еколошка
дозвола и Прилозите.
Деталите за начинот на складирање на овие материјали се дадени во Додаток IV, додека
начинот на управувањето со отпадот е даден во Додаток V.
Единствено складирање на опасни материи на локацијата на инсталацијата е она на
гориво за возилата. Цистертна за гориво е сместена во бетонска танквата и покриена со
настрешница. На тој начин обезбедени се сите мерки за спречување на истекувања во
средината и ризик од загадување.
За помали истекувања, операторот на инсталацијата ќе чува соодветен апсорбентски
материјал за брза реакција и собирање на инцидентните истекувања.
Собирањето и таложењето на отпадни води во базени таложници е поврзано со одреден
мал ризик од истекувања, во случај на природни непогоди и големи поројни врнежи. Во
непосредна близина на локацијата на бетонската база нема реки или други водни текови,
така што нема можност за поплавување на базените и нивно прелевање.
Со оглед на природата на активноста, суровините, помошните материјали и отпадите,
работата на ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце не вклучува високи ризици за појава на
хаварии поврзани со истекувања на опасни супстации.
1.2 Заштита од пожар
Мерките и активностите за заштита на животот и имотот на луѓето од пожари, опфаќаат
отстранување на причините за настанување на пожари, откривање, спречување на
ширење и гаснење на пожари, утврдување на причините за настанување на пожар, како и
давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожар.
На локацијата на бетонската база не се складираат значителни количини запаливи
течности или гасови, експлозивни материи и други запаливи материи. Нивното
присуство на локацијата е ограничено на количините кои се во употреба на машините и
возилата. Малото и ограничено присуството на запаливи материи на локацијата на
бетонската база значи и ограничени релативно мал ризик од настанување на пожари.
ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце располага со соодветна опрема за гасење пожар
поставена на локации посебно одбрани за вакви случаи, а која подлежи на редовна
контрола.
Обврските за евакуација, спасување се регулираат со законодавството за безбедност и
здравје при работа, за што операторот изработува план за евакуација и спасување при
појава на инциденти, што вклучува оценка на ризикот и примена на мерки за контрола.
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1. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА
И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
1.1 Обврска за враќање на животната средина во задоволителна состојба, по
престанокот на работата на инсталацијата
Согласно законските обврски дадени во Законот за животна средина, при престанок со
активностите на инсталацијата, операторот е должен да го извести надлежниот орган за
намерата за престанок на работа на инсталацијата и должен е да предложи и поднесе
план со мерки за ремедијација на локацијата на која што се наоѓа инсталацијата.
Предлог Планот треба да содржи детални мерки за ремедијација дадени во конкретна
временска рамка и поддржани со соодветни финансиски детали за имплементација на
мерките. Надлежниот орган ќе го одобри поднесениот предлог планот ако оцени дека со
предложените мерки ќе се обезбеди враќање на животната средина во задоволителна
состојба. Операторот е должен да ги спроведе мерките на начин и во рок утврден во
предлог планот.
Во рамките на ова барање се дадени генерални насоки за престанок со работа и
ремедијација. Конечните ќе бидат предмет на предлог План кој ќе го поднесе операторот
заедно со известувањето за намерата пред да се случи престанок со работа.
Конечното престанување со работа ќе вклучи активности на безбедно демонтирање на
инфраструктурата и на опремата, целосно искористување или дислокација на
суровините и помошните материјали и отпадите, нивно дислоцирање од подрачјето
околу локацијата на инсталацијата и ремедијација на целата локација. Локацијата ќе
биде предмет на ремедијација и враќање на животната средина во задоволителна
состојба, согласно идната намена на локацијата.
1.2 Делумен и целосен престанок со работа
Операторот нема планови за делумен ниту за целосен престанок со работа во блиска
иднина. Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација.
Секој престанок со работа, особено целосниот, треба да биде направен на начин што ќе
овозможи безбедно сведување кон крај на активностите што се изведуваат на локацијата
на инсталацијата. Престанокот со работа треба да биде направен така да ги елиминира
сите ризици за влијанија врз животната средина.
Одговорноста за спроведување на сите активности за безбеден и прифатлив начин на
делумен или целосен престанок со работа е на операторот на инсталацијата.
Во случај на делумен или целосен престанок со работа направен е план за минимизирање
на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина, во
форма на генерални насоки. Истите треба да бидат основа на идниот План за престанок
за работа и ремедијација, а врз основа на најновите податоци за состојбата со локацијата
и животната средина.
Главна одговорност во одлучување на понатамошната судбина на просторот и опремата
која што во моментот на престанок на работа ќе биде затекната во него има највисокото
раководство во соработка со координаторот за заштита на животна средина и тимот за
заштита на животна средина.
Ремедијацијата на локацијата е обврска на операторот и согласно Законот за минерални
суровини.
Рекултивација, односно ремедијацијата на завршени експлоатациони површини е
одговорност на концесионерот, односно на операторот на Б ИСКЗ инсталацијата,
ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, подружница ШАЗА БЕТОН с. Слатино
Теарце.
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1.3 Престанок со работа - генерални насоки
Известување
Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа операторот ќе достави
писмено известување до општина Теарце за планираниот престанок, заедно со
соодветно ажуриран План.
Пренамена на локацијата
Локацијата може да биде пренаменета за друг вид на активности.
Со оглед на опкружувањето, истата по комплетирањето на активностите за
ремедијација, може да се користи и за земјоделски активности.
Поради видот на активноста што се изведува во инсталацијата, оценка е дека не
постои можност за загадување на локацијата до ниво по што не би можела истата да се
користи за било кои други активности.
Минималните количини на отпад (талог од таложници) се лесно преносливи со што не
се доведува во прашање евентуалната пренамена на локацијата.
Доколку се утврди контаминација на површината од било каков вид, ќе се превземат
соодветни мерки во согласност со Законот за управување со отпад и Законот за
заштита на животната средина.
Контрола на влијанието од суровините, помошните материјали и производите
Со Планот за престанок со работа се претпоставува дека периодот на затварање би
бил однапред познат и складираните количини на суровини, помошни материјали и
готови производи би биле исцрпени или сведени на минимум.
Планот предвидува:



враќање на останатите (непотрошени) количини песок, цемент и сите
видови масло кај добавувачот или нивно продавање;
отстранување на сите видови и количини отпад од локацијата.

Контрола на влијанието од отпадот
Планот предвидува операторот да постапи со сите видови отпад создадени во
неговата локација согласно неговите обврски како создавач на отпад, а кои
произлегуваат од Законот за управување со отпад (Сл.весник 68/04).
Цврстиот неопасен отпад (целиот цврст отпад од оваа инсталација се класифицира
како неопасен), по претходно известување и договор со општината ќе се одложи на
место наложено од страна на општината.
Талогот од таложниците ќе се извади и ќе се овозможи истиот да се исуши целосно.
На тој начин ќе се заврши процесот на хидратација со што талогот ќе стане
безопасен и безбеден за одлагање.
Контрола на влијанието од отпадните води
Операторот нема да дозволи нарушување на квалитетот на животната средина со
испуштање на нетретирана отпадна вода. За таа цел, тој ќе се погрижи:
-

pH вредноста да биде во опсегот 6-9 (ќе изврши третман, доколку се оцени
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дека е потребно),
количеството на суспендирани честички и масти и масла да биде во ниво кое
нема да го наруши квалитетот на рецепиентот.

За таа цел, доколку е потребно операторот ќе изврши:
-

третман на водите за доведување на pH вредноста во опсег 6-9;
дополнително таложење на суспендираните честички.

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки
Опрема и возен парк
Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални, ќе бидат преместени
на соодветна локација за таа намена.
Доколку се надвор од функција, во зависност од материјалот од кој се изработени ќе
бидат селектирани и продадени како секундарна суровина.
Карактеристиките на опремата се дадени во Прилог II од апликацијата.
Со искористената неупотреблива електрична и електронска опрема ќе се постапува
во согласоност за Член 71 од Законот за управување со отпад (Сл. весник 68/04).
Објекти
Основната конструкција на објектите е цврста градба и монтажни метални
конструкции.
Операторот ќе се погрижи да ги отстрани сите бетонирани површини.
Градежниот отпад од цврстата градба (тули, цемент, малтер) би биле одложени на
депонија за цврсти матерјали или може да се продаде за повторна употреба како
гранулационо полнило и агрегат.
При дислоцирање, дел од материјалите кои може да се искористат би биле
демонтирани и дислоцирани, а останатата метална конструкција би била
демонтирана и продадена како секундарна суровина.
Доколку се оцени дека е потребно, операторот ќе изврши дополнителен третман на
тој отпад со цел негово безбедно одлагање. Сиот бетонски отпад може да се продаде
за повторна употреба како гранулационо полнило и агрегат.
Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се продаде, безбедно да го одложи
на депонија, по претхна консултација со надлежниот орган.
Одржливост и проверка на планот
Во текот на оперативниот живот на инсталацијата, Планот за престанок со работа и
управување со резидуи ќе се преиспитува во зависност од потребите и измените
кои се направени на локацијата. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое
ново истражување за загадување, како и истражувања за ризиците кои
произлегуваат од активноста од работниот век на инсталацијата.
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1. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ
Согласно член 95 од Законот за животна средина, активностите на новите инсталации
подлежат на регулирање на својата работа во рамки на интегрирана еколошка дозвола,
т.е. системот на интегрирано спречување и конрола на загадувањето (ИСКЗ).
Инсталацијата за производство на производи од бетон за градежни цели на операторот
ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ
експорт - импорт Тетово, подружница ШАЗА БЕТОН с. Слатино Теарце, се наоѓа во прилог
2 од Уредбата за ИСКЗ1 и како постоечка ИСКЗ инсталација е должна, да поднесе барање
за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола. Согласно законодавството за
интегрирани еколошки дозволи, постоечките инсталации имаат право на рок за
усогласување со стандардите за животна средина според одобрен оперативен план.
Надлежен орган за издавање на оваа дозвола е Општина Теарце, односно
Градоначалникот на општина Теарце.
ИСКЗ e систем на заштита на животната средина како целина, од можните штетни
влијанија на одредени активности. Основна цел на ИСКЗ е спречување на загадувањето
на животната средина, а онаму каде тоа не е можно да ги намали емисиите во воздух,
вода и почва, како и останатите штетни влијанија врз животната средина и здравјето на
човекот, на прифатливо ниво во сите фази на дејноста (од проектирањето, преку
изградбата, експлоатацијата, сé до отстранувањето на евентуалните штетни влијанија
во случај на престанок на активноста).
Согласно обврските, операторот подготви и доставува до надлежниот орган, барање за
добивање на Б интегрирана еколошка дозвола.
Процедурата за издавање на оваа еколошка дозвола се состои од неколку чекори:
-

Поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план,
Консултации на надлежниот орган со операторот и учесниците во постапката,
Известување за комплетност на барањето, односно евентуално негово
дополнување,
Известување на јавноста и објава на барањето,
Разгледување на барањето од страна на надлежниот орган и подготовка на нацрт
дозвола за усогласување со оперативен план,
Доставување на нацрт дозволата до операторот,
Разгледување на нацрт дозволата од страна на операторот и доставување на
коментари до надлежниот орган,
Комплетирање на текстот на дозволата согласно преговорите и доставените
коментари од засегнатата и заинтересираната јавност,
Издавање на Б интегрирана еколошка дозвола.

Барањето за Б интегрирана еколошка дозвола е изготвена од страна на друштвото за
еколошки консалтинг МАНЕКО Солушнс ДООЕЛ Скопје. Барањето е во согласност со
барањата на македонската регулатива за ИСКЗ, соодветните национални упатства за
подготовка на ИСКЗ барање и други најдобри пракси од оваа проблематика.

Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана
еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за
поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник 089/05).
1
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Опис на активноста
Барањето за Б интегрирана еколошка дозвола се однесува на постоечка активност Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m3 Точка 3.3, од Прилог 2, од ИСКЗ Уредбата2.
Локација на проектот
Предметната локација на која ШАЗА БЕТОН с. Слатино, Теарце ја врши активноста
производство на готов бетон и производи од бетон е лоцирана на површина од 3200 m2,
на надморска височина од 497 m. Локацијата и објектите се во сопственост на операторот
на активноста и се наоѓаат на КП 493/1, 493/2, 494 и 495/2, КО Слатино-вгр, општина
Теарце.
Влијанија врз животната средина
Работата на инсталацијата резултира со одредени ограничени и мали влијанија
карактеристични за ваков тип активности. Влијанијата се состојат од фугитивни емисии
во воздухот, создавање на отпадни води, отпад и бучава.
Мерки за намалување на влијанијата
Со цел спречување и контрола на влијанијата, во функција се низа на мерки кои се
однесуваат на поедини прашања од животната средина, кои заедно со активностите
предвидени во Програмата за подобрување треба да обезбедат целосна усогласеност со
стандардите за квалитет на животна средина и обврските на операторот.
Програма за мониторинг
Како оператор на постројка која има одредено влијание врз животната средина,
операторот има обврска за вршење мониторинг над емисиите и имисиите во животната
средина, а во согласност со условите во интегрираната еколошка дозвола. Со цел следење
на влијанијата од постројката, во прилог XI е даден предлог мониторинг план што
вклучува активности за следење на влијанијата од постројката и квалитетот на
животната средина (емисии и имисии).
Програма за подобрување
Со цел унапредување на заштитата на животната средина, постигнување повисоки
еколошки перформанси, целосна и редовна усогласеност со сите постоечки стандарди за
квалитет на животната средина и гранични вредности на емисија, операторот на
активноста изработи Програма за подобрување. Програмата вклучува низа активности
кои ќе бидат имлементирани во континуитет во текот на работата на инсталацијата.
Програмата е дадена во Прилог XI.
Оцена на влијанието врз животната средина
Согласно барањата утврдени во Законот за животната средина и релевантната
подзаконска регулатива, изработено е барање за Б интегрирана еколошка дозвола за
стационарна бетонска база во општина Теарце на операторот ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН
КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт - импорт Тетово.
Главните резултати од оцената на влијанието врз животната средина се приложени во
продолжение. Согласно резултатите на анализите, онаму каде е потребно, ќе бидат
превземени мерки за намалување на влијанијата и одржливо управување со животната
средина, сложени во форма на оперативен план.

Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана
еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за
поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.весник на РМ бр
.89/05)
2
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Во текот на својата оперативност, активноста не создава континуирани емисии на
полутанти во воздухот, водите и почвите, ниту континуирано емитира индустриска
вознемирувачка и штетна бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење во непосредната
околина и животната средина. Основно влијание од работата на инсталацијата се
однесува на фугитивни емисиите на прашина во воздухот, технолошки отпадни води,
создавање на инертен неопасен отпад и емисии на бучава.
Заклучок
Имајќи ги во предвид резултатите од анализата на потенцијалните влијанија врз
животната средина и принципите на одржливиот развој, оперативноста на бетонската
база на операторот ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN
CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт - импорт Тетово е оправдана, бидејќи:


Аспектите на животната средина поврзани со оперативноста
инсталацијата се целосно утврдени и земени во предвид.

на



Процената на влијанијата врз животната средина е базирана на најдобро
достапни информации.



Идентификуваните потенцијални влијанија можат да бидат елиминирани или
намалени и, според тоа, предложената инсталација не претставува закана за
сериозна или неповратна штета врз животната средина.



Инсталација не предизвикува негативни влијанија на еколошкиот интегритет
на подрачјето.

Во текот на изработување на ова барање не беа утврдени значајни негативни влијанија
врз животната средина и здравјето на луѓето. Идентификуваните влијанија спаѓаат во
стандардни влијанија и можат да бидат избегнати или намалени преку спроведување на
соодветни мерки и контрола.
Со цел унапредување на заштитата на животната средина, постигнување повисоки
еколошки перформанси, целосна и редовна усогласеност со сите постоечки стандарди за
квалитет на животната средина и гранични вредности на емисија, операторот на
активноста ДПГТУТУ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION
UPC ДООЕЛ експорт - импорт Тетово ќе спроведе низа активноста во рамки на
Програмата за подобрување.
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