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ПРИЛОГ 1 

БАРАЊЕ  ЗА Б -ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Име на компанијата¹ Друштво за производство, 
трговија и услуги 
“ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ 
ФООД” ДОО, Врапчиште, 
Врапчиште 

Правен статус 05.3 друштво со ограничена 
одговорност 

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Сопственост на земјиштето Сопственост на Р. Северна 
Македонија 

Адреса на локацијата(и поштенска адреса 
доколку е различна од погореспоменатата) 

Ул. “Железничка” бб Неготино 

Број на вработени 9 

Овластен преставник Аљибер Ибраими 

Категорија на индустриски активности кои се 
предмет на барањето² 

Точка 6 Останати активности 
Дел 6.3  
а) Кланици со капацитет на 
производство на трупови поголем 
од 5т/ден но помал од 50т/ден. 
  

Проектиран капацитет Кланица – проектиран капацитет 
-1400 пилиња на час или 
11000пилиња дневно. 
Ладилник – проектиран 
капацитет 600т или 40т/дневно. 

I.I  Вид на барањето³ 

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација  

Постоечка инсталација √ 

Значителна измена на постоечката инсталација  

Престанок со работа  

 

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрираната еколошка дозвола 

Име на единицата на локалната 
самоуправа 

Општина Неготино 

Адреса Ацо Аџи Илов 2 

Телефон 043 361 045 

¹Како што е регистрирано во судот важечка на денот на апликацијата 
² Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИКСЗ уредбата 
(Сл.Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку Инсталацијата вклучува повеже активности кои се 
предмет на ИКСЗ треба да се означи шифрата за секоја активност . Шифрите треба да бидат јасно 
оделени една од друга. 
³Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата.  
… 
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II.    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 

  
2.1     Обем 
 

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 
83/09, 48/10 ,124/10,51/11 и 132/12);) со кој се уредуваат правата и должностите на правните и 
физичките лица во обезбедувањето на услови за заштита и унапредување на животната 
средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, согласно 
Член 6 "Начело на висок степен на заштита" при што секој е должен при преземањето 
активности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и 
здравјето на луѓето,  “ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО, Врапчиште поднесува барање за 
добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола. 

 
Информациите во барањето за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола се 

изготвени во согласнот со Правилникот за  постапка за добивање на Б-интегрирана еколошка 
дозвола Службен весник на Р.Северна Макединија 04/06 и Уредбата за определување на 
активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно 
дозвола за усогласување со оперативен план и временски рапоред  за поднесување на 
барање за усогласување со оперативен план, Службен весник на Р.Северна Макединија 89 /05 

  
Со Договор за закуп на недвижен имот и подвижни ствари од 2020г. склучен помеѓу 

Друштвото за производство и трговија и услуги  "ЕВРО КОМ" ДОО увоз-извоз Скопје и 
Друштвото за производство и трговија  и услуги " ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО 
Врапчиште деловниот објект Кланица и Ладилник – Неготино, лоциран на КП 8021 и КП 8011 
КО Неготино е даден на закуп и управување на Друштвото за производство и трговија  и 
услуги "ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО Врапчиште. Во  Прилог I- а  дадена е копија од 
Договор за закуп.    

 
Друштвото за производство и трговија  и услуги "ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО 

Врапчиште е основано  на 26.07.2018г и е регистрирано со приоритетна дејност  преработка и 
конзервирање на живинско месо. Копија од Тековна состојба е дадена во Прилог I- а .  

Основни дејности кои операторот планира да ѓи изведува во објектот се услужни дејности 
односно колење на живина. 

Во пробниот период на работење  се планира производните процеси да започнат со 15 
вработени. Во зависност од побарувачката на пазарот со можност за дополнителни 
вработувања до 20 вработени. Во зависност од побарувачката објектот ќе биде подготвен да 
работи 12 месеци во годината, 5 дена во неделата во една смена од по 7 работни часа.  

Проектираниот капацитет на технолошката линија за колење е 1400 пилиња на час или 
до 28т/дневно.  

Проектираниот капацитет на Ладилникот е складирање на 600т. готов производ или 40 
т/дневно. 
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.. 
 

2.2 Опис на локација 
 

Предметниот објект Кланица за живина се наоѓа во Општина Неготино. Се работи за 
постоен објект кој во полседниве три години не бил во функција.  

Објектот се наоѓа во урбано подрачје Индустрија 9 , Урбан блок 4 , Неготино надвор од 
населено место. 

 

 
Слика 1 Сателитска снимка на објект Кланица -Неготино 

 
Објектот Кланица е лоциран на КП 8021 КО Неготино со површина од 6685м² процентот 

на изграденост е 35%,  под објекти се 1329м² а останатиот дел е градежно изградено земјиште. 
Во однос на сообраќајниот пристап до предметната локација се пристигнува од 

Регионален пат Неготино-Штип  и пристапната улица Железничка. 
Објектот Ладилник се наоѓа на КП 8011  на растојание од околу 40м. од кланицата. 

Површината на парцелата е 3945м² градежно изградено земјиште под објект се 2611м². 
Објектот Ладилник е лоциран до самиот регионален пат Штип - Неготино во непосредна 
близина на Железничката станица Неготино. Пристапот е од самиот регионален пат. 
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Слика 2 Сателитска снимка на објект Ладилник -Неготино 

 
Подетални податоци за локацијата се дадени во Прилог II-a. 
 
2.3 Технички опис на објектите 
Објект Кланица 
Кланицата со Ладилник- Неготино, врши услужна дејност  колење на живина пилња и 

кокошки односно обработка и складирање на производи од животинско потекло наменети за 
јавна потрошувачка или за извоз. 

„Кланица” е секој објект дефиниран согласно прописите за ветеринарно здравство и 
безбедност на храната кој се користи за колење на копнени животни; 

Основното значење на кланицата е: 
1. Производство на здравствено исправно месо и производи од месо за консумација и 

суровини за одредени индусртии. 
2. Заштита на населението од болести, кои се пренесуваат преку месото, производите од 

месо и суровините од животинско потекло. 
3. Спроведување на мерки против онечистување на почвата , водата и воздухот со 

отпадоци од преработка на месо.  
Во објектот кланица се врши колење на живина пиле и кокошка, обработката на трупот и 

складирање на готов производ. Асортиманот на готови производи е свежо пилешко месо, 
замрзнато пилешко месо, делови од пилешко месо и внатрешни органи (џигери).   

Целиот објект Кланица е поделен на два дела нечист и чист дел. Распоредот на објектите 
е така поставен да постои физичка раздвоеност помеѓу чистиот и нечистиот дел 

 
На предметната локација се сместени следниве објекти: 

 
Р.бр Опис на објектот  
1. Дезобариера    21 
2. Објект Кланица 1200 
 НЕЧИСТ ДЕЛ  
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2.1 Просторија за прием на живина  
2.2 Просторија за миење и дезинфекција на 

кафезите/модулите во кои се испорачува 
живината 

 

2.3 Просторија за колење  
2.4 Платформа за собирање на отпад од 

животнско потекло 
 

2.5 Котлара за топла вода  
2.6 Работилница за техничко одржување на 

опремата 
 

2.7 Собирна шахта за прием на технолошките 
отпадни води 

 

 ЧИСТ ДЕЛ  
2.8 Простор за миење и дезинфекција на 

транспортите возила за готов производ. 
 

2.9 Простории за преработка, пакување и складирање 
на готов производ 

 

3. Управна зграда со административни 
простории 

160 

 Канцеларија  

 Канцеларија  

 Тоалети  

 Перална  

 Чајна кујна  

 Просторија за складирање на амбалажа  

 Просторија за складирање на детергенти и 
дезинфикатори 

 

4. Трафостаница 6 

 

 
Просториите во кланицата се изведени така што овозможуваат спроведување на 

хигиенски постапки од преземањето на животното па се до добивање на финалниот производ. 
Опремата е дизајнирана така што не овозможува контаминација. Сите објекти се 

приземни и се изведени од цврста градба.  
Објект Ладилник  
 
Објект Ладилник 
Објектот Ладилник служи за складирање на готов производ замрзнато пилешко месо на 

подолг период. 
На локација на објектот Ладилник  се сместени следниве објекти: 

 
  

Р.бр. опис Површина-м² 

1. Ладилник 5815 

2. Портирница 6 

3. Трафостаница 6 

4. Помошен објект 25 

5. Помошен објект 8 

6. Помошен објект 26 
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2.4 Опис на технолошкиот процес 
 
Постапка за колење 

Колењето преставува убивање на животни кое се врши така што најпрвин на хуман начин се 
врши зашеметување, потоа колење, испуштање на крвта. Во поширока смисла на зборот под 
колење се подразбираат и сите други работни операции со кои се обработуваат животните по 
колењето ветеринарен преглед и диспозиција на месото.       

При колењето на живината потребно е да се применат условите од Законот за заштита и 
благосостојба на животните во однос на зашеметувањето и колењето, како и мерките за 
заштита на животните од какво било вознемирување, болка или страдање. 

 Пред почетокот на колењето на птиците, потребно е да се констатира дали постојат услови 
за работа пред се дали просториите, работните површини, уреди, машини и др. се доведени 
во соодветна хигенска состојба.  

Текот на процесот, поставеноста на објектот, контрола на вработените и контрола на 
опремата ќе осигураат дека преработените производи не се контаминирани со сирови 
(непреработени) производи. Сировите производи не смеат да дојдат во контакт со 
преработените производи, особено со преработените производи кои биле измиени, исечени 
или термички третирани. Персоналот кој ракува со сирови производи не смее да ракува со 
преработени производи без претходно да се осигура дека не содржат контаминенти на 
сировините. 

 Технолошката постапка низ која поминува живината се до добивање на готов производ се 
одвива на следниов начин: 
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Слика 3 Општа шема за колење на живина  
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 Постапка на ладење  
Технолошката постапка на ладење е следнава:  
Готовиот производ кој треба да се складира во ладиникот се транспортира со претходна 

најава. 
Во објектот се врши прием и складирање. 
Приемот се врши на истоварна рампа каде со помош на виљушкари се врши истовар и се 

врши контрола на квалитативната и квантитативната состојба на производот. 
Изготвување на записник со евидентирање на количината, квалитетот и температурата 

при прием. 
По извршениот прием се врши складирање во ладилна комора на потребната 

температура. 
При подигањето на производот се составува испратница со количина, квалитет и 

температура на преземаниот производ. 
Времетраењето на оладувањето на една комора до постигнување на потребната 

температура e околу 12ч.  
Дневниот капацитет на пием на производ за 8 часовно работно време изнесува 40тони. 
Вкупниот капацитет на ладилникот во трите комори изнесува 600т.  
 

 
Слика 4 Општа шема за складирање н готов производ  

 
 
Подетален опис на техничките процеси е даден во Прилог II-а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............. 
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III  УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 
 

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за 
животната средина. 

 
 

ОДГОВОР 

 

Во моментов инсталацијата Кланица со Ладилник Неготино сеуште не е ставена во 
функција. Со почетокот на работењето во периодот на пробно производство операторот 
планира да го ангажира следниов персонал 

 

Вработени - состав:  

Управител 1 

Раководител на производство 1 

Одделение за чист дел 5 

Одделение за нечист дел 7 

Одделение за пакување 3 

Оделение за складирање-ладилник 4 

Одделение за одржување 2 

Вкупно 22 

Операторот има назначено одговорно лице за животната средина- Николов 
Александар негови обврки се: 

- Планирање 

- Воспоставување и редовно одржување на Програмата за управување со животната 

средина.  

- -Исто така, тој е одговорен за подготовка на Планови за итни случаи, спречување на 

хаварии, како и за обука во врска со заштитата на животната средина, здравјето и 

безбедноста.  

- Одговорното лице за животна средина ќе биде одговорно за спроведување на 

мониторингот на емисиите, односно навремено ангажирање на субконтрактори за таа цел. 

- Идентификација и следење на реализацијата на законските и подзаконските акти за 

заштита на животната средина (следење на законските регулативи и обрските кои ќе 

призлезат од Интегрираната дозвола), 

- -Доставување на Извештаи до надлежниот орган кои ќе треба да се изготвуваат 

согласно Интегрираната дозвола. 

- Евидентирањето на поплаки и истражувањата во врска со нив ќе бидат исто така 

одговорност на одговорното лице за животна средина. 

Операторот исто така има назнечено одговорно лице за имплеметнатација на HACCP 

планот  кое  е одгорно за: 

 Управување со безбедност на храна  

 Контрола на квалитет. 

 Управување со несоодветни производи. 

 Управување,  корективно и превентивно дејствување. 

 Внатрешна ревизија.  

 Обука.   
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Подетален опис на управувањето и контрола на објектот Кланица со 

Ладилник Неготино е даден во Прилог III.  
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IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО 
ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 

Приложете листа на суровини  и горива кои се користат , како производите и мегу производите 
 

ОДГОВОР 

 

4.1 Опис на суровини  
Кланицата со Ладилник Неготино врши услужна дејност колење на живина, 

обработка,пакување  и складирање на пилешко месо.  
Основна суровина во постапките на колењето на живината, обработка и ладењето 

преставува живина (пиле, кокошка) .  
 

Р.бр. Суровина Годишна преработка 

1. Живина: пиле, кокошка 1800т 

 
Земја на потекло 

Живината (пиле,кокошка) ќе се набавуваат од домашно производство, Р.Северна 
Македонија. 

 
Здравствена состојба на живината 

Пред колењето на живината се врши ветеринарен преглед при што се констатира: 
 
1) Дали живината боледува од заразни болести кои можат да се пренесат на луѓе или 

други животни и дали постојат смиптоми што укажуваат на можноста за појава на такви 

болести. 

2) Дали постојат знаци на други болести или растројства во општата состојба кои би 

можеле да го направат местото хигенски неисправно за јавна потрошувачка 

Дали постојат знаци кои укажуваат дека живината конзумирала материи со 
фармаколошко дејство или други материи што како биолошки остатоци се задржуваат во 
месото или органите.  

 
4.1.2  Помошни суровини средства за чистење и дезинфекција 

Од средствата за хигиена  се користат препарати за дезинфекција и чистење на работната 
опрема и просториите одобрени за користење во прехранбената индустрија. 

 
4.1.3  Помошни влезни матреријали 
Како помошни матерјали во технолошките процеси се користат матерјали за пакување 

на готов производ: ПВЦ фолијата, стиропор тацната, етикети,  пластичните кеси, пластични 
гајби и дрвени палети.  
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Табела IV.1.1 Детали за суровини , мегупроизводи поврзани со процесите а кои се 
употребуваат или создаваат на локацијата 
 
  
    Помошни суровини -  средства за дезинфекција 

Реф. 
Бр 
или 
шифр
а  

Материјла/ 
Супстанција1  

CAS 
Број 

Катего
рија на 
опасно
ст 

Количин
а 
(тони) 

Годишна 
употреба 
(тони) 

Природа на 
употребата 

R - Фаза S - Фаза  

1. Nowa ISR 700 Дадено 
во 
SAFET
Y DATA 
SHEET 

   Се користи 
за чистење 

R31,R34, 
R35,R32 

S2,S35 

2. Nowa SLR 
600 

Дадено 
во 
SAFET
Y DATA 
SHEET 

   Се користи 
за чистење 

R34,R36, 
R38,R41 

S1/2, S2, 
S35,  
S36,37/39, 
S46,S26 

3. Nowa KRC 
740 

Дадено 
во 
SAFET
Y DATA 
SHEET 

   Се користи 
за чистење 
на 
транспортн
и возила   

R22,R31, 
R34,R35 

 S2, S35,  
S36,37/39, 
S45,S26 

4. Apesin Combi 
DR 

Дадено 
во 
SAFET
Y DATA 
SHEET 

   Се користи 
за 
дезинфекци
ја 

R22,R35, 
R36,R38,R41,
R50 

S1/2, S35,  
S36,37/39, 
S45,S26,S2
5 

 

           Помошни влезни материјали 

 
Реф.б
р 

 
Материјал/супстанциј
а(1) 

 
CAS (4) 
Број 

 
Категорија 
на 
опасност 

Момента
лно 
складир
ана 
количин
а (тони) 

Годишна употреба 
(тони) 

 
RиS фази (3) 

1. Пластична кеса за 
поединечно пакување 

 Некатегор
изиран 

/ 300.000 Нема 

2. Картонска амбалажа 
за транспортно 
пакување 

 Некатегор
изиран 

/  Нема 

3. Стиропор тацна со 
впивателна хартија 

 Некатегор
изиран 

/ 300.000 Нема 

4. ПВЦ фолија  Некатегор
изиран 

/   

5. Пластични гајби  Некатегор
изиран 

/   

6 Етикети  Некатегор
изиран 

/ 300.000  

 
 
                                   Влезни енергии 
 
 
 

 

Р.бр. Материјал/супстанца Планирана годишна 
потрошувачка 

1. Електрична енергија 37 000 kW/h. 

2. TNG Плин 70-80кг/ден. 
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Излезни производи 

 

 
Реф.
бр 

 
Материјал/с
упстанција(
1) 

 
CAS (4) 
Број 

 
Категорија на 
опасност 

Момента
лно 
складир
ана 
количин
а (тони) 

Годишна 
употреба (тони) 

 
RиS 
фази 
(3) 

1. Свежо 
пилешко 
месо 

 Нема 
 

/ 300 Нема 

2. Замрзнато 
пилешко 
месо 

 Нема / 400 Нема 

3 Замрзнати 
делови од 
пилешко 
месо 

 Нема / 300 Нема 

 
 
Во Прилог IV-б се дадени МСДС листите на помошните материјали согласно 

Европската Регулативата (EC) No. 1907/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.... 
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....................... 
4.2  Складирање на суровини  и готови производи 
 

Складирањето на  помошните суровини е обезбедено во магацин во согласност  со 
препораките на производителот и самите карактеристики на суровините и помошните 
суровини. 

Складирање на средства за чистење и дезинфекција 
Во објектот е обезбедена  посебна просторија  во која се складираат  средствата за 

дезинфекција. Истите се складирани во оргинално амбалажно пакување од производителот. 
Дотрурот на помошните материјали се  врши преку посебен помошен влез. Просторијата во 
која се складираат е видливо обележана. Пристапот до средтвата за чистење и 
дезинфекција е контролиран и пристап имаат персоналот кој е соодветно обучен и го 
разбира ризикот. Сите средства задолжително мора да имаат читливи етикети вклучувајки 
ги и средствата кои се преточуваат во помали контејнери. Складирањето мора да биде на 
таков начин што ќе се спречи прокапување или истеквање на течноста.  Онаму каде се 
складираат мора да бидат воспоставени техники за задржување на течности (секундарни 
задржувачи, апсорбиралки материјали, аголни запечатени подови, опрема за распрскување 
и.т.н)    

   
Помошни влезни материјали 
ПВЦ фолијата, стиропор тацната и пластичните кеси се складираат во помошниот 

магацин во оделот за пакување. Овде се складираат и пластичните гајби во кои се складира 
готовиот производ пред пакување. 

 
Складирање на готов производ 
Складирањето на готов производ пилешко месо и јестиви делови од пиле се 

складираат во разладни  комори до +4ºС и ладилни комори за длабоко мрзнење до -18ºС. 
За подолг временски период складирањето на готов производ се врши во објектот Ладилник 
каде се сместени две комори за длабоко мрзнење до -18ºС.  и тунел за мрзнење до -26ºС. 
Вкупниот капацитет на ладилникот во трите комори изнесува 600т.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............. 
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V  ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 
 
 
Во долната табела вклучете го целиот отпад кој се создава, прифаќа за повторно искористување или 
третира во рамките на инсталацијата  (додадете дополнителни редови по потребно) 
 

Реф
.бр 

Вид на 
отпад/ 
материјал 

Број од Европскиот 
каталог на отпад 

Количина Преработка 
/одложување 

Метод и локација на 
одложување 

Количина 
по 
месец(тон
и) 

Годишн
а 
количин
а (тони) 

1. Мешан 
комунале
н отпад 

20 03 01 0,04 2 Се одлага 
во контејнер 
за 
комунален 
отпад. 

Се предава на ЈКП 
“Комуналец” 
Неготино. 

2. Отпад од 
пакување   
 
 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 06 
 

   Се селектира 
се складира  
локацијата на 
објектот на  
посебно 
означено 
плато. 

Се предава на 
овластена компанија 
за преземање на 
ваков вид на отпд 

3. Конфиска
т 

02 02 02  
Отпад од 
животинско ткиво 
 

54 650 Се складира 
во метален 
контејнер за 
отпад од 
животинско 
потекло. 

Се предава на ЈКП 
“Комуналец” Неготино. 

4, Отпад од 
санитациј
а и 
чистење 
на 
објектот 

02 02 01 
Мил од миење и 
чистење 
 

  Се таложи во 
таложник за 
механички 
предтретман 

Талогот се одстранува 
по завршувањето на 
технолошкиот процес. 
Се предава на ЈКП 
“Комуналец” Неготино  

5. Крв 02 02 02  
Отпад од 
животинско ткиво 
 

5,8 70 Се таложи во 
тунел за 
коагулација, 
по 
коагулацијата 
се одстранува 
рачно во 
херметички 
затворени 
контејнери. 

Се предава на ЈКП 
“Комуналец” Неготино. 

 
ОДГОВОР 

 

 
Цврстиот отпад од кланицата може да вклучува нуспроизводи од животинско потекло, 

лариж и цврсти материи од миење на возила, талог од постројки за третман на отпадни 
води, чисто и контаминирано пакување на помошни суровини, заштитна облека и опрема. 
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Операторот пред почетокот на работните активности ќе воспостави систем за 
управување со генерираниот отпад. Одговорното лице за управување со животната средина 
ќе го следи и евидентира протокот на генерираниот отпад. 

 
Подетален опис за категориите на отпад кои се создаваат во инсталацијата 

Кланица со Ладилник Неготино е даден во Прилог II-а Управување со отпад.  
   
 
VI  ЕМИСИИ  
 

Клучните еколошки проблеми за кланиците се:  
 потрошувачката на вода,  

 емисијата на штетни гасови,  

 течности со висока органскo оптеретување на  отпадната  вода,  

 потрошувачка на енергија поврзана со ладење на готовите производи и загревање 

на вода  

 инфективност во однос на пренослива спонгиформна енцефалопатија (ТСЕ) 

материјали за ризик. 

 мириси од складирање и ракување со нуспроизводи од животинско потекло  

  Бучава од опрема и животни,  

 
Објектите Кланица и Ладилник Неготино се лоцирани надвор од населено место во 

индустриска зона.  
Генерално процесот на колење е главниот придонесувач кон загадувањето (во 

споредба со целиот процес на преработка на месо).  
 
 
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 
 
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајки 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 осебно внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанци 

наведени во Анекс 2 од додатокот на упаството. 
  

ОДГОВОР 

 

Повеќето емисии во воздухот од кланиците се водената пареа од котлите што се 
користи за добивање на топла вода и пареа. Исто така постои и можност за ослободување 
на фреон гасови од ладење и замрзнување и на CO2 од опрема за зашеметување. 

 
Како потенцијални извори на емисии во атмосферата од работата на инсталацијата  се 

очекуваат: 
 

 Емисии на издувни гасови од транспортните средства за дотур на материјалите  
и суровните  и одвоз на готови производи. 

 Емисии на прашина и мириси кои се создаваат во текот на истовар на живина и 
бесење на жива птица на линијата за колење.  

 Емисии од издувни вентилатори 

 Емисии на водената пареа од стационарен извор топловоден котел.  
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Само за котли со моќност повеќе од 250 kw , малите котли се исклучени 

  
Капацитет на котелот 
Произвоство на пареа: 
Термален влез: 

 

 

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

Природен гас метан   
               

% 

Mg/Nm3 
При (ОºC, 3% O2(Течност или гас )6% 

O2 (Цврсто гориво) 

Максимален волумен на емисија m3/час 

Температура 
 
Периоди на работа 

ºC (min)  ºC (max) 

час/ден Денови/годишно 

 
 
 
 
 

  

Извор на емисија Детали за емисија Намалување на 
загадувањето 

Референца/ 
бр. на оџак 

Висина  
на оџак 

Супстанција/ 
материјал 

Масен  
проток 

Проток на 
воздух 

Тип на 
 Филтер/циклон/ 

скрубер 

 

 
Резултатите од мерењата кои се извршени во периодот на пробното 

тестирање на технолошката линија се дадени во Прилог VI Емисии (реултати од 
мерења)   

  
 
VII  ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанци наведени во 

Анескс 2 од Додатокот на упаството. 
Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од 

Уредбата за класификација на водите (Сл.18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, 
заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води. 

 
Пополнете ја следната табела: 

 
Пара-метар  

 
Име на 

супстан-
ција 

 
 
 

Пред третирање После третирање 

Макс. 
просек 
на час 
 
(mg/l) 

Макс. 
дневен  
просек 
 
(mg/l) 

 
Вкупно 
 
 
(kg/ден) 

 
Вкупно 
 
 
(kg/год.) 

Макс. 
просек 
на час 
 
(mg/l) 

Макс. 
дневен  
просек 
 
(mg/l) 

 
Вкупно 
 
 
(kg/ден) 

 
Вкупно 
 
 
(kg/год.) 

Идентитет 
на 

Рецепиент
от 

(6N;6E)¹ 

          

          

 
Следните табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера. 
 

Точки на мониторинг/Референци од Националниот координативен систем 
 
Параметар 
 

Резултати 
(mg/l) 

 

Нормален 
аналитичк

и опсег 

Метода/те
хника  

на 
анализа 
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 Датум Датум Датум Датум   

pH       

Температура       

Електрична 
проводливостμS 

      

Амониумски азот 
NH4 

      

Хемиска  
потрошувачка на 
кислород 

      

Биохемиска 
потрошувачка на 
кислород 

      

Растворен кислород 
Oz(p-p)  

      

Калциум Ca       

Кадмиум Cd       

Хром Cr       

Хлор Cl       

Бакар Cu       

Железо Fe       

Олово  Pb       

Магнезиум Mg       

Манган Mn       

Жива Hg       

 

Точки на мониторинг/Референци од Националниот координативен систем 
 
Параметар 
 
 

Резултати 
(mg/l) 

 

Нормален 
аналитичк

и опсег 

Метода/те
хника  

на 
анализа 

Датум Датум Датум Датум   

Никел Ni       

Калиум K       

Натриум  Na       

Сулфат SO4       

Цинк Zn       

Вкупна базичност  
(како Ca CO3) 

      

Вкупен органски 
јаглерод TOC 

      

Вкупен оксидиран 
азот TON 

      

Нитрити NO2       

Нитрати NO3       
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Фекални 
колиформни 
бактерии во 
раствор (/100ml) 

      

Вкупно бактерии во 
раствор (/100ml) 

      

Фосфати PO4       

 
 

ОДГОВОР 

 
 

Отпадни води 
Во објектот Кланица се генерираат три вида на отпадни води 
- Санитари отпадни води 

- Отпадни води од технолошките процеси 

- Атмосферски отпадни води 

Сите три вида на отпадни води се изведени сепаратно и не постои меѓусебно мешање. 
 
Санитарните отпадни води 
Санитарните отпадни води се генерираат од административните објекти и тоалетите 

во нечистиот дел и истите се приклучени на јавната градска канализациона мрежа.  

Атмосферски отпадни води 

Атмосферските отпадни води  се канализираат преку хоризонтални и вертикални 

олуци во собирни шахти и преку атмосферки цевки се одведуваат во рецепиентот 

Неготинска река. 

Технолошки отпадни води 

Технолошките отпадни води се создаваат во технолошките постапки на колење и 

обработка на трупот, дезобариерата, платото за перење и дезинфекција на транспортните 

возила и кафезите/модули за транспорт на живината, чистење и дезинфекција на работните 

простории. 

Вообичаено емисиите во вода од кланиците се состојат од органски материјал, масти и 
масла, како и неоргански материјал како што е амонијак и фосфор.  

На самата локација постои еден точкаст извор на емисии на технолошки отпадни води,     
предталожник каде се зафатени сите  отпадни води од технолошките  процеси. Рецепиент 
на технолошките отпадни води по механичкото пречистување е Неготинска река која 
поминува до самата предметна локација.  

Детален опис даден во Прилог II- а  “Опис на инсталацијата и деталии за 
произвоствениот процес”. 

 
 

Мерења не се извршени бидејќи објектот не е ставен  во функција. Мерењата ќе 
бидат извршени во периодот на пробното производство при работа на машините 
со полн капацитет. 
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........................ 

VIII  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 

 

Сите подови во погоните се соодветно обработени, отпадните води од технолошките 
процеси  се конектирани во сепаратен  канализационен  систем, атмосферките води се 
соодветно решени со прописно изведени олуци конектирани во атмосверкста канализација.  

Не се евидентирани можни загадувања на почвата и подземните води.   
 
 
IX   ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 
 
Во случај на отпад од земјоделски активности или земјоделски  намени, во следната табела треба да се 
опишат природата и квалитетот на супстанцата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се 
расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените клоичества на примена (пр. цевно 
испуштање, резервоари)      
 

 
Идентитет на површината 

 

 
Вкупна површина (ha) 

 

 
Корисна површина (ha) 

 

 
Култура 

 

 
 
Побарувачка на фосфор (kg P/ha) 

 

 
Количество на мил расфрлана на самата локација       
(м3/hа)) 

 

 
Процент количество фосфор во милта                       
расфрлана на самата фарма (kg P/ha) 

 

 

Волумен што треба да се аплицира (м3/hа)) 

 

 

Аплициран фосфор (kg P/ha) 

 

 

Вкупно количество внесена мил (m³) 

 

ОДГОВОР 

 

Од погоните во согласност со активностите кои се изведуваат  нема загадување 
од отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени. 

 

 

 

........ 
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Х  БУЧАВА  ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

Листа на извори (вентијација, компресори,пумпи,опрема) нивна местоположба на локацијата (во 
согласност со локациската мапа). Период на работа(цел ден и ноќ/само преку ден/ повремено)  
 

Извор на  
емисија  
Референца/
бр. 

 
Извор/уред 

 
Опрема 
Референца/
бр 

Интензитет на 
бучава 
db  на означена 
одалеченост 

Период на емисија 
(број на чаасови 
предпладне/попладне) 

     

     

     

     

 

Обележете ги референтните точки   на локациската маса и на опкружувањето. 

За амбиентални нивоа на бучава: 

 

Референтни точки: 

 

Национален 

координатен 

систем 

           Нивоа на звучен притисок(dB) 

(5Н, 5Е) L(A) L(A) L(A) 

Граници на локацијата  

Локација 1:     

Локација 2:     

Локација 3:     

Локација 4:     

ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ  

Локација 5:     

Локација 6:     

Локација 7:     

Локација 8:     

 

ОДГОВОР 

 

Клучните извори на бучава и вибрации поврзани со секторот за колење вклучуваат 
бучава од животни, возила, раздвојување на трупови, , климатизација и системи за 
вентилација. 

 
Како потенцијални  стационарни извори на бучава во работните погони на операторот се 

евидентирани: 
 

 Технолошка линија за колење 
 Бучава од транспортните средства за дотур на материјалите  и суровните како и 

при одвоз на готови производи. 
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Резултатите од мерењата се дадени во Прилог VI Емисии (резултати од 
мерења), Од предметната инсталација нема нејонизирачко зрачење.  
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XI      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: 

 

ОДГОВОР 

 

Предлог програма за мониторинг на емисии во  вода, воздух и бучава е дадена во 
Прилог VIII Табела VIII 1.1 Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци. 

 

 
XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат 
предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната 
средина. 

 
 

 

ОДГОВОР 

 

Објектот Кланица и Ладилник Неготино во моментов не е во функција. Операторот во 
месец Септември изврши пробно тестирање на технолошката линија. Во наредниот период 
операторот има намера да ги стави во функција сите постројки и опрема и да започне со 
пробно производство. Пробното производство ќе се врши во период од шест месеци до 
една година зависно од обезбедената количина на главна суровина живина. Во овој период 
операторот ќе преземе соодветни мерки со цел подобрување на работата на постојната 
инсталација. 

 
   
Активност бр.1  Воведување на Систем за управување со животната средина 

(EMS) 

Опис 
НДТ подразбираат постоење и спроведување на систем за управување со животната 

средина. Таков сеуште не е воспоставен имајќи во предвид дека инсталацијата 

сеуште не е ставена во функција. 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
По завршување на периодот на пробно производство со цел да се изврши 
мониторирање на критичните точки. 
 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
Мерката е постојана  во оперативната фаза 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Емисии на прашина- задоволува 
Емисии на штетни гасови во воздух- задоволува 
Емисии на бучава – задоволува 
Емисии на технолошки отпадни води  прво мерење во период  на пробното 
производство. 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
Како што ке бидат измерени 
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6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Да се очекува намалување на потрошувачката на вода.  

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

Следење на сите параметри како што е наведено во Предлог програма за мониторинг 
на емисии во  вода, воздух и бучава  

8 Извештај од мониторинг 

Извештај со резултати и ефекти од превземените мерки со оваа активност 

9.Вредност на инвестицијата 

1.500Евра годишно 

 

Активност бр.2 Поставување на маслофаќач пред влез на технолошка отпадна 
вода во рецепиент 
 

Опис 
Технолошките отпадни води во кланичната индустрија се со зголемени концентрации 
на масти и масла. Со цел нивно минимизирање се планира поставување на 
маслофаќач пред влез на технолошка отпадна вода во рецепиент. 
 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
Во текот на пробното производство 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
Пред почеток на производниот процес со полн капацитет. 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Ке биде дефинирана врз база на мерења. 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
Намалување емисиите на масти и масла во границите на ГВЕ   
 

6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Нема 
 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

Масти и масла Отпадна вода Екстракција и 
инфрацрвена 
спектроскопија SM 
5520-C:2017 

Еднаш годишно 

 

8 Извештај од мониторинг 

Еднаш годишно 

9.Вредност на инвестицијата     2000Евра      

 

 

Активност бр.3 Елаборат за безбедност и проценка на ризик на работни места 
Опис 

1. Со цел да се постигне восок степен на заштита при работа  на вработените и 
соодветни превентивни  мерки работодавачот  ќе изготви изјава за безбедност и 
проценка на ризик на работното место, за вработените ќе бидат спроведени 
соодветни обуки и  средства за лична заштита. 

2.Предвидена дата на почеток на реализација реализација  
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Отпочнување на постапка – Во тек на пробно производство.   
 

3.Предвидена дата на завршување на активноста 
До завршување на пробно производство. 

4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијта  
Активноста нема влијание на медиумите 

5.Вредност на емисиите по реализација на  активноста  
 

6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потршувачката на енергии, вода и суровини) 
Нема 
 

7. Мониторинг 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

    

Нема 

8 Извештај од мониторинг 

Запис од спроведените активности 
-тема и содржина на обуката 
-список на присутни учесници 
-заклучоци 

9.Вредност на инвестицијата 

1000 Евра  

 

 

Р.бр Активност Финансиски план по години 

2021год
ина 

2022 
 godina 

Вкупно 

1.  Воведување на 
Систем за 
управување со 
животната средина 
(EMS) 
 

1000 500 1500 евра 
 

2. Поставување на 
маслофаќач пред 
влез на 
технолошка 
отпадна вода во 
рецепиент 
 

1000 1000 2000 евра 

3. Елаборат за 
безбедност и 
проценка на ризик 
на работни места 

1000  1 000 евра 

 Вкупно   4500 евра 

 

XIII 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. 

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во 
работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини. 
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ОДГОВОР  

 

Раководниот тим на операторот пред почетокот на работа  ги идентификува случаите 
кои можат да излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во работењето и 
негативно влијание врз животната средина. 

Генерално, ризиците во текот на фазата на работење се поделени во две групи: 
 
− ризик од технолошкиот процес и опремата (напукнувања, неадекватен третман, 

пожар и експлозија), 
− ризици од надворешни фактори (поплави, земјотреси, вандалско 
уништување) кои не можат да се контролираат и спречат, а штетата може да  се 

намали со примена на адекватни мерки. 
  
На самиот објект операторот во периодот на производство ќе ги преземе следниве 

мерки  
 

XIII .1 Поставување на опрема за делување во случај на незгода односно вонредна 
состојба која вклучува: 

  
Средства за пружање прва помош;  
Апарати за гасење пожар; 
Опрема за заштита при работа работни одела, заштитни маски;  
Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски;  
 

 XIII .2 Обезбедување на мерки за сигурност на работниците во  време на работа  
 

За правилно складирање и превенција од  истекување  сите  суровини ке бидат  складирани  
на точно определено место. 

   
Предупредување за опасност  
Поединечни места и простории каде што постои повремена и постоајна опасност, на јасен и 

разбирлив начин да се постават предупредувачки знаци и табли со опомена како: “Опасност од 
предизвикување пожар ”  , “Електрично орманче” “Забранет влез” 

 
Лични заштитни средства 
Сите вработени се задолжени да носат лични заштитни средства за заштита од различни 

опасности. Работните активности  се извршуваат под контрола на непосредниот раководител. 
  

 XIII .3 Мерки за заштита од електрична струја 
 

 Целокупната електрична мрежа во објектот е спроведена  на начин на кој не претставуваат 
никаква пречка при спроведување на технолошкиот процес  

Сите електрични постројки   се заштитени од удар од повисок напон со заштитно 
заземјување. 

Со технолошката линија ќе ракуваат исклучително стручно оспособени работници со 
соодветна квалификација и стручност.  

Специјално обучено лице е одговорно за контрола на исправноста и ракување со оделот за 
топловодната гасна подстаница и ладилните комори.   
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Два пати годишно во летниот и зимскиот период се вршат периодични испитувања за 
исправноста на заштитното заземјување. 

 
XIII .4 Мерки за одговор на хаварии и  итни сличаи 

 

Во случај на дефект на постројките  процесот на произвоство прекинува и при тоа не е 
можно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина во поголеми размери. 

Објектот надворешно е целосно осветелен, и е обезбеден со дваесет и четири часовен 
видео надзор. За преземање на соодветни мерки во итни случаи надвор од работното време 
одговорно лице е раководителот на производство.    

Доколку  дојде до одредено загрозување на животната средина како резултат на работните 
активности  објектот целосно ќе престане со работа.  

Раководниот тим ќе ги преземе сите неопходни доплнителни научни и стручни истражувања 
и санација на причините што би довеле до загрозување на животната средина и за тоа ке ги 
извести надлежните органи.  

 
Подетален опис за спречување на хаварии и реагирање во итни случаи е   дадени во 

Прилог X. 
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............... 
 
XIV 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 
 

 Во Прилог XI е дадена Програма за престанок со работа 
 
 

XV 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 

 

Врз основа на податоците добиени од извршениот увид на лице место, од доставената 
техничка документација и користејќи ја усвоената методологија за изработка на интегрирана 
еколошка дозвола во согласност со Уредбата за определување на активностите на 
инсталациите за кои се издава Интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за 
усогласување со оперативен план (Сл.весник на Р.М бр. 39/05) може да се констатира 
следново: 

Со Договор за закуп на недвижен имот и подвижни ствари од 2020г. склучен помеѓу 
Друштвото за производство и трговија и услуги  "ЕВРО КОМ" ДОО увоз-извоз Скопје и 
Друштвото за производство и трговија  и услуги " ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО 
Врапчиште деловнит објекти Кланица и Ладилник Неготино  лоцирани на КП 8021 и 8011 КО 
Неготино се дадени на закуп и управување на Друштвото за производство и трговија  и 
услуги "ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО Врапчиште.  

Друштвото за производство и трговија  и услуги "ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” 
ДОО Врапчиште е основано  на 26.07.2018г и е регистрирано со приоритетна дејност  
преработка и конзервирање на живинско месо.  

Основни дејности кои операторот  планира да ѓи изведува во објектот се услужни 
дејности однодно колење на живина и складирање на готов производ. 

Објектот во моментов не е во функција. Во месец Септември операторот изврши 
пробно тестирање на процената опрема.   

Во пробниот период на работење  се планира производните процеси да започнат со 15 
вработени. Во зависност од побарувачката на пазарот со можност за дополнителни 
вработувања до 20 вработени. Во зависност од побарувачката објектот ќе биде подготвен 
да работи 12 месеци во годината, 5 дена во неделата во една смена од по 7 работни часа.  

Проектираниот капацитет на технолошката линија за колење е 1400пилиња на час или 
до 28т/дневно.  

Проектираниот капацитет на Ладилникот е складирање на 600т. готов производ или 40 
т/дневно. 

Предметниот објект Кланица за живина се наоѓа во Општина Неготино. Се работи за 
постоен објект кој во полседниве три години не бил во функција.  
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Објектот се наоѓа во урбано подрачје Индустрија 9 , Урбан блок 4 , Неготино надвор од 
населено место.  

Објектот Кланица е лоциран на КП 8021 КО Неготино со површина од 6685м² процентот 
на изграденост е 35%,  под објекти се 1329м² а останатиот дел е градежно изградено 
земјиште. 

Во однос на сообраќајниот пристап до предметната локација се пристигнува од 
регионалниот пат Неготино- Штип  и пристапната улица Железничка. 

Објектот Ладилник се наоѓа на КП 8011  на растојание од околу 40м. од кланицата. 
Површината на парцелата е 3945м² градежно изградено земјиште под објект се 2611м². 
Објектот Ладилник е лоциран до самиот регионален пат Штип - Неготино во непосредна 
близина на Железничката станица Неготино. Пристапот е од самиот регионален пат. 

Кланицата со Ладилник- Неготино, врши услужна дејност  колење на живина пилња и 
кокошки односно обработка и складирање на производи од животинско потекло наменети за 
јавна потрошувачка или за извоз. 

„Кланица” е секој објект дефиниран согласно прописите за ветеринарно здравство и 
безбедност на храната кој се користи за колење на копнени животни; 

Основното значење на кланицата е: 

 Производство на здравствено исправно месо и производи од месо за консумација и 
суровини за одредени индусртии. 

 Заштита на населението од болести, кои се пренесуваат преку месото, производите од 
месо и суровините од животинско потекло. 

 Спроведување на мерки против онечистување на почвата , водата и воздухот со 
отпадоци од преработка на месо.  

 
Во објектот кланица се врши колење на живина, обработката на трупот и складирање 

на готов производ пилешко месо. Асортиманот на готови производи е свежо пилешко месо, 
замрзнато пилешко месо, делови од пилешко месо и внатрешни органи (џигери).   

Целиот објект е поделен на два дела нечист и чист дел. Распоредот на објектите е 
така поставен да постои физичка раздвоеност помеѓу чистиот и нечистиот дел. 

Просториите во кланицата се изведени така што овозможуваат спроведување на 
хигиенски постапки од преземањето на животното па се до добивање на финалниот 
производ .Опремата е дизајнирана така што не овозможува контаминација. Сите објекти се 
приземни и се изведени од цврста градба.  

Текот на процесот, поставеноста на објектот, контрола на вработените и контрола на 
опремата ќе осигураат дека преработените производи не се контаминирани со сирови 
(непреработени) производи. Сировите производи не смеат да дојдат во контакт со 
преработените производи, особено со преработените производи кои биле измиени, исечени 
или термички третирани. Персоналот кој ракува со сирови производи не смее да ракува со 
преработени производи без претходно да се осигура дека не содржат контаминенти на 
сировините. 
 

Суровини и помошни материјали 
 
Потрошувачка на вода      
Снабдувањето со вода на објектите Кланица и Ладилник е од градскиот 

водоснабдителен систем со кој управува ЈКП “Комуналец”. Внатрешната водоводна мрежа 
во објектот е изградена од водоводни цевки и арматура, кои се изработени од материјали, 
одобрени за контакт со вода за пиење и безбедни за здравјето. 
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Водата во објектот се користи за: 
- Задоволување на потребите на вработените 

- Технолошките процеси: колење на живината, миење на трупови, чилери за 
ладење.  

- Вода за  топловодниот  котел 
- Вода за перење на опремата и транспортните возила 
- Вода за хидранстки потреби. 
- Вода за лични потреби на вработените 
 
Потрошувачката на вода се регистрира на мерен инструмент водомер поставен во 

водомерна шахта на влезот на објектот и ја регистрира потрошувачката на целиот објект. 
Врз основа на добиените податоци од периодот на работа на објектот просечната 

потрошувачка на вода во периодот на колење изнесувала околу 470м³ месечно. 
 
Потрошувачка на електрична енергија 
Напојувањето со електрична енергија на објектот Кланицата и Ладилникот е од 

посебни постојни ТС 35/0.4kV лоцирана во самите парцели.    
 

Електричната енергија ќе се употребува за: 
 
 Одвивање на целокупниот технолошки процес; 
 Осветлување на просториите и надворешниот просторот; 
 
Технолошката линија за колење на живината се состои од повеќе поединечни машини 

и уреди кои добиваат погон од трофазни и монофазни електромотори. Бројот на погонски 
мотори изнесува 16 со снаги од 0,25до 0,37Кw.Најголеми потрошувачи на електрична 
енергија се ладилните комори. 

Ладилникот со електрична енергија се снабдува со споствена трафостаница сместена 
во дворот на објектот. 

Главната разводна табла е сместена во делот на компресорската станица каде се 
сместени и најголемите потрошувачи. 

Осветлувањето во ладилните комори е сосветилки заштитени од влага и отпорни на 
ниски температури. Во останатите простории осветлувањето е со стандардни светилки. 
Потршувачката на електрична енергија врз основа на добиени податоци од периодот на 
работа на инсталацијата изнесувала 37.000Kw/cas. 

 
Потрошувачка на гориво 
Топлата вода која се користи во базенот за попарување е обезбедена преку 

топловодна гасна подстаница. Извор на топлина  се гасните боци, потрошувач на топлата 
вода е  базенот за попарување. Врската помеѓу топлинскиот извор и потрошувачот е со 
директна цевна инсталација. Прсечната потрошувачка на течен нафтен гас - плин при 
колење на живина изнесува 70-80кг. на ден. 

 
Главна суровина    
Основна суровина во постапките на колењето на живината, обработка и ладењето 

преставува живина (пиле, кокошка) .  
Операторот планира годишно да врши преработка на околу 1800т живина. 
 
Помошни суровини    
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Од средствата за хигиена се користат препарати за дезинфекција и чистење на 
работната опрема и просториите одобрени за користење во прехранбената индустрија.  

Заради превенција од контаминација на производите, согласно барањата вградени во 
соодветната регулатива за овој вид на објекти, воспоставен е систем на санитарна заштита, 
кој  ги вклучува следните мерки: 

 
 Чистење и дезинфекција на просториите, работните површини и опремата 
 Хигиенска заштита на персоналот  
 Дезинсекција  
 Дератизација  
 
Мерките за санитарна превенција се поделени во 
 Пред-оперативни мерки, со кои се осигурува чист објект, опрема и алати.  
 Оперативни мерки, кои резултираат со здрава средина во текот на производниот 

процес, и кои вклучуваат дефинирано: чистење, миење и санитација на опремата за време 
на производниот процес, хигиена на персоналот, манипулација со суровини и производи. 

 
Помошни материјали 
Помошни матерјали во текот на производниот процес се чиста амбалажа- пластични 

гајби, пластични тацни, стреч фолија и етикети. 
 
Како готов производ од инсталацијата се очекуваат околу 1000тони/годишно свежо или 

замрзнато  пилешко месо зависно од потребите на пазарот. 
 
Цврст и течен отпад 
Операторот пред почетокот на работните активности ќе воспостави систем за 

управување со генерираниот отпад. Одговорното лице за управување со животната средина 
ќе го следи и евидентира протокот на генерираниот отпад. 

Според природата на влезните материјалите, суровините и помошните суровини и 
технолошките постапки во Кланицата со Ладилник - Неготиново во текот на работењето на 
инсталацијата се очекува да се  создавааат  следниве видови на отпад:  

Комунален цврст отпад, 
Отпад кои се создава од вработените на објектот.    
Нуспроизводи од животинско потекло 
Овој отпад вклучува, конфискати, лариж и цврсти материи од миење на возила, талог 

од постројки за третман на отпадни води,  
Процесирање на крвта 
Во Кланицата со Ладилник Неготино се применува пракса на одстранување на крвта по 

претходна колагулација во тунелот за искарварување поради непостоење на ПСОВ. 

По коагулацијата крвта од тунелот  се собира рачно со лопати во специјални садови за 
отпад херметички затворени и се предава на КЈП Комуналец Неготино. 

Отпад од пакување  
Пакувањето може да биде чисто и контаминирано пакување на помошни суровини, 

(пластични тацни, пвц фолија, етикети, оштетени пластични гајби и дрвени палети) 
заштитна облека и опрема. 

  

Емисии во атмосферата 
Како потенцијални извори на емисии во атмосферата од работата на инсталацијата  се 

очекуваат: 
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 Емисии на издувни гасови од транспортните средства за дотур на материјалите  
и суровните како и одвоз на готовите производи. 

 Емисии на прашина и мириси кои се создаваат во текот на истовар на живина и 
бесење на жива птица на линијата за колење.  

 Емисии од издувни вентилатори 

 Емисии на водената пареа од стационарен извор топловоден котел.  
Во месец Септември во периодот на тестирање на процесната опрема и технолошката 

линија извршени се мерења на Суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 
10 микрометри (PM10) и емисии од стацинарен извор испуст на топловоден котел. Врз 
основа на податоците добиени од извршените мерења и анализи на емисијата на 
загадувачки супстанции во воздухот може да констатираме дека, во согласност со 
Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на 
загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните 
извори во воздухот (Сл. весник на СРМ, бр.141/2010год.и бр.223/2019 год), нема 
надминување на граничните вредности.  

Во согласност со Уредбата за граничните вредности за нивоата и видовите на 
загадувачки супстанции во амбиентниот воздух (Сл. весник на Р.М. бр.50 од 2005 год.), во 
испитуваниот период не е надмината среднодневната гранична вредност за заштита на 
човековото здравје за концентрацијата на суспендирани цврсти честички, фракција ЦЧ10. 

 

Емисии во површински води и канализација 
Во објектот се генерираат три вида на отпадни води 
- Санитари отпадни води 

- Отпадни води од технолошките процеси 

- Атмосферски отпадни води 

Сите три вида на отпадни води се изведени сепаратно и не постои меѓусебно мешање. 
Отпадните води од  технолошките процеси се собираат на централизирано место 

собирна шахта.  
Прв степен на пречистување на кланичните отпадни води е механичкото 

пречистување. Со механичкото пречистување се врши таложење на цврстите материи со 

што се намалува биолошкото оптеретување.  

Во кланицата технолошките отпадните води се доведуваат до приемна комора 

решеткаст сифон. Во сифонот се поставени две вертикални решетки за задржување на 

механичките примеси. Од сифонот  отпадната вода каскадно  продолжува во таложник во 

кој е поставен опализиран туф кој се одликува со голема  порозност  и висока термичка 

стабилност и служи за филтрирање на отпадна вода, со брза почетна апсорпција. 

Со цел намалување на мастите и маслата во отпадната вода операторот во 

Програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина 

има поставено активност за поставување на маслофаќач во последната шахта пред влезот 

на отпадните води во рецепиентот. 

 
Емисии во почва 
Сите подови во погоните се соодветно обработени, отпадните води од технолошките 

процеси  се конектирани во сепаратен систем, канализационите отпадни води се 
конектирани во јавниот градски канализациониот систем , атмосферските води се 
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соодветно решени со прописно изведени олуци конектирани во атмосверкста 
канализација. 

Не се евидентирани загадувања на почвата и подземните води.   
 

Земјоделски и фармерски активности 

Во инсталацијат  во согласност со активностите кои се изведуваат  нема земјоделски 
активности или активности  за земјоделски намени. 

 

Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење 
Како потенцијални  стационарни извори на бучава во работните погони на операторот се 

евидентирани: 
 
 Технолошка линија за колење 
 Бучава од транспортните средства за дотур на материјалите  и суровните како и при 

одвоз на готови производи. 
 
Бучавата е повремена и се создава само за време на работата на постројките во текот на 

денот во работното време . 
Во месец Септември во периодот на тестирање на процесната опрема и технолошката 

линија извршени се мерења на бучава во животната средина во кругот на објект Кланица.  
 
Во согласно со Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава во животната 

средина (Сл. весник на РМ, бр. 147/2008 год.), резултатите од извршените мерења на бучава 
во предметната локацина на  кланицата, не ги надминуваат граничните вредности.  

 
 

Предлог програма за мониторинг на емисии во  вода, воздух и бучава 
Со цел да се оцени влијанието на емисиите на штетни материи , отпадните води , емисии 

на прашина и бучавата во медиумите кои се создават при производните процеси и нивна 
контрола операторот има изготвено и применува  мониторинг систем за контрола на емисии со 
утврдени фрекфенциии на мониторирање.  

 
Програма за подобрување 

Објектот Кланица и Ладилник Неготино во моментов не е во функција. Операторот во 
месец Септември изврши пробно тестирање на технолошката линија. Во наредниот период 
операторот има намера да ги стави во функција сите постројки и опрема и да започне со 
пробно производство. Пробното производство ќе се врши во период од шест месеци до една 
година зависно од обезбедената количина на главна суровина живина. Во овој период 
операторот ќе преземе соодветни мерки со цел подобрување на работата на постојната 
инсталација. 

. 

 Воведување на Систем за управување со животната средина (EMS) 

 Поставување на маслофаќач пред влез на технолошка отпадна вода во 

рецепиент 

 Елаборат за безбедност и проценка на ризик на работни места 
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Одговор на хаварии и итни случаи 
Во случај на механички дефект на постројките  процесот на произвоство прекинува и при 

тоа не е можно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина во големи 
размери. 

Доколку  дојде до одредено загрозување на животната средина објектот целосно ќе 
престане со работа. Раководниот тим ќе ги преземе сите неопходни доплнителни научни и 
стручни истражувања и санација на причините што би довеле до загрозување на животната 
средина и за тоа ке ги извести надлежните органи. 

 
  

Ремедијација, престанок со работа 
Операторот сеуште нема започнато со работа  и во оперативниот план ги испланирал сите 

мерки кои треба да се преземат со цел намалување на  штетните влијаниа од работата на 
постројките како врз животната средина така и врз заштита на безбедноста и здравјето на 
вработените.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. 
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