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Вовед 

Предметниот објект Кланица со Ладилник 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. 

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 со Ладилник лоциран на КП 8021 КО 

Неготино и КП 8011 КО Неготино е даден на закуп и управување на Друштвото за 

производство и трговија  и услуги "ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД” ДОО Врапчиште 

Прилог I-a  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. Прилог I-a  Тековна состојба.  

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

Проектираниот капацитет на технолошката линија за колење е 1400 пилиња на час 
или до 28т/дневно и ладилник со капацитет за складирање до 600т. готов производ.   

Според уредбата за ИСКЗ инсталацијата спаѓа во Кланици со капацитет на 
производство на трупови поголем од 5т/ден но помал од 50т/ден. 

Во пробниот период на работење  се планира производните процеси да започнат 
со 20 вработени. Во зависност од побарувачката на пазарот со можност за 
дополнителни вработувања до 25. 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. Деталниот приказ/локација може да се погледне во Прилог I - б. 

 

 
                            Слика 1 Сателитска снимка на локација на Кланица со Ладилник
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              Слика 2 Ситуационо решение на кланица (постоечко) 
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ПРИСТАП ДО КЛАНИЦА  

Во однос на сообраќајниот пристап до предметната локација Кланица се пристигнува 
од Регионален пат R1 107 Неготино-Штип  и пристапната улица “Железничка”. 

Локацијата на Северозапад  граничи со Неготинска река, на југозапад со неизградно 
земјиште на Македонски железници на југ излегува на пристапната улица “Железничка” на 
Северо исток се наоѓа Железничката пруга  со станичен колосек Неготино, југоисток 
градежно неизградено земјиште во сопственост на Р.Северна Македонија. 

Паркирањето е решено во самата парцела и делумно на јавен паркинг. 
Предметата локација е оградена со соодветна ограда. Оградата е комбинирана дел 

од оградата е метална со висина од 2м, дел е зидана ограда со висина до 2,2м и дел е 
челична мрежа со висина до 2м. Влегувањето и излегувањето од објектот е огранично. 
Објектот е под 24часовен видео надзор. 

Во самата парцела има два влеза еден влез од северозападната страна за прием на 
транспортните возила со кафези со пилиња и еден од источната страна за излез на готов 
производ (амалажирани замрзнати пилиња). Во предметната локација внатрешните 
сообраќајници до објектите се  асфалтирани и се со просечна ширина од 6м. 

 
Слика 3 Пристап до Кланица 

  
ПРИСПАП  ДО ЛАДИЛНИК 

Објектот Ладилник е лоциран до самиот регионален пат Р107 Неготино -Штип во 
непосредна близина на Железничката станица Неготино. Објектот е изграден во две 
фази, едната во 1970г. за складирање на производи кои бараат температури до -25ºС и 
еден тунел за длабоко мрзнење до -35ºС. Површината на градежната парцела е 3945м² 
под објекти се 2611м².  

Објектот е ограден со метална ограда со два пристапни влеза со можност за 
слободен влез и манипулација на тешки товарни возила. Пристапот е од регионалниот пат 
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Неготино-Штип. 
На североисток од локацијата се наоѓа Железничката пруга  со станичен колосек 

Неготино, на Исток Неготинска река , на Север и  Северозапад регионален пат Штип- 
Неготино, на југ со пристапна улица до деловни објекти.. 

Дворот на објектот е целосно бетониран а пристапната рампа асфалтирана. Во самиот  
круг на објектот е смeстена и сопствена трафостаница. На влезот во објектот е поставена 
чуварска просторија од која се врши контрола и евиденција на целокупниот влез и излез 
на производи. 

Ладилникот располага и со сопствена железнички индустриски колосек кој е надвор од 
употреба.   

Во парцелата се поставени надворешни столбни светилки за осветлување на објектот. 
Објектот е под видео надзор.  

Двете локации меѓусебно се раздвоени со Неготнска река.   
 

 

 
Слика 4 Надворешен дел на објект Ладилник  

 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ОБЈЕКТИТЕ 
 
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. 

Основна суровина во кланицата преставува живина пилиња и кокошки. На 
предметната локација се сместени следниве објекти: 
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1 Дезобариера  
На предметната локација постојат две дезобариери. Едната е  поставена на влезот 

во објектот од каде влегуваат транспортните возила со живина. Овде се врши 
дезинфекција на возилата кои влегуваат во објектот. Другата дезобариера е поставена на 
излез на готов производ од објектот. Влегувањето и излегувањето од објектот е 
огранично. Објектот е под 24 часовен видео надзор. 

    
Слика 5 Излез и влез во објектот 

 
2.     Објект Кланица 
„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 загадување на почвата , водата и воздухот со 

отпадоци од преработка на месо.  
Во објектот кланица се врши колење на живина (пили, кокошка), обработката на 

трупот и складирање на готов произод. 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.  

 
Во нечистиот дел од објектот се сместени:  

 Просторија за прием на живина  

 Просторија за миење и дезинфекција на 
кафезите/модулите во кои се испорачува 
живината 
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 Просторија за колење  
 Платформа за собирање на отпад од 

животнско потекло 
 

 Котлара за топла вода,   
 Работилница за техничко одржување на 

опремата. 
 

 Собирна шахта за прием на технолошките 
отпадни води 

 

 
Во чистиот дел од објектот се сместени:  
 

 Простор за миење и дезинфекција на 
транспортите возила за готов производ. 

 

 Простории за преработка, пакување и 
складирање на готов производ 

 

 Управна зграда со административни 
простории 

 

 Просторија за ветринарна инспекција  

  
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.  

 

Оддел за прием на живина 

Одделот за прием на живина се состои од просторија во која се врши прием и 
истовар на кафезите/ модули со птици, гардеробери за вработените и просторија за 
перење на кафезите. Подовите во објектите за обработени со терацо Зидовите се 
комплетно обложени со керамички плочки. На подовите се поставени сифони покриени 
со решетки за прием на отпадните води кои се одведуваат во собирната шахта. Во 
објектот се поставени две прохромски лавабоа со славини. Едната славина е за миење 
на раце на вработените другата  славина има поставена млазница под притисок   за 
миење и дезинфекција на приборот и подовите. 

На влезот се поставени две електрични роло врати изработени од алумински 
профили.Странично на зидот е поставен зиден  вентилатор.  
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Слика 6 Оддел за прием на живина 

 
Просторија за перење на модули/кафези 
Подот е изработен од бетон со вграден сифон со решетка за прием на отпадните 

води. Просторијата е опремена со две роло врати. На надворешната страна е поставено 
бетонска платформа на која се врши перење на транспортните возила. 

 

 
Слика 7 Надворешна платформа за миење на возила 

 

 
.. 
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Оддел за колење на живина 
Во одделот за колење на живина внатрешноста на објектите е така конструирана да 

оневозможи контакт помеѓу месото и подовите, ѕидовите и фиксната опрема. 
Одделот за колење на живина се состои од просторија во која е сместена 

технолошката линија за колење опремата за колење на живина: омамувач, машина за 
колење, базен за топла вода, машина за грубо кубење на живина, машина за фино 
кубење на живина, машина за влечење на глави. Електрокоманден орман за следење и 
контрола на опремата и лоцирање на евентуални грешки во работата на опремата, 
опремен со фреквентни регулатори за контрола на брзината на технолошката линија. 

 

 

                             Слика 8 Команден орман за контрола на технолошка линија  

Подовите во просторијата се обложени со водонепропусни премази (полестерска 

смола), отпорни на средствата за миење и дезинфекција. Подовите се изведени со пад 

према одводните сливници. Зидовите се покриени со термоизолациони бели пвц 

панели. Водоводната инсталација е изведена до сите потрошувачки места. 

Електричната инсталација е изведена до секој потрошувач. Осветлувањето во објектот е 

решено со водоотпрни неонски светики. Таваните се обложени со пвц ламперија со 

вградени издувни вентилатори и два вентилатори за исфрлање на пареата поставени 

над  казанот за парење. 

Чист дел на кланицата 
Во чистиот дел на кланицата се сместени просторија за пакување, комора за свеж 

производ и комора за ладење.  Магацин за складирање на помошни материјали, 
просторија за мерење и пакување со дел за складирање на чиста амбалажа и дел за 
миење на амбалажа со ладилна комора до +1ºС, просторија за хидрофорската станица 
и административен дел, просторија за ветеринар.   

 
Оддел за пакување и складирање 
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Одделот за пакување и складирање се состои од Магацин за складирање на 
помошни суровини, просторија за пакување, комора за свеж производ, проточна ладилна 
комора и ладилна комора +1ºС. 

 
Прострија за пакување на готов производ 
Подот во просторијата е обработен со самолиечка полиестереска смола, зидовите 

се обложени со термоизолациони пвц панели, таванот е пластична ламперија. 
Водоводната инсталација е изведена до прохромски мијалник со славина на која е 
поставено флексибилно спирално црево за миење на раце и обувки на вработените.  
Осветлувањето е со неонски светилки.  Овде се сместени работни маси за пакување, 
машина за пакување и електронски ваги за мерење на килажата со етикети и бар кодови 
по типот на производи. 

 
               Слика 9 просторија за пакување со комори 

 
 
Просторија за расекување и пакување на готови производи 
Подот е изработен од киселгур плочки со вградени сифони и изведена водоводна 

инсталација до два прохромски мијалници. Зидовите и таваните се обложени со 
термоизолациони бели панели. Електричното осветлување е неонско. Во просторијата е 
вграден систем за ладење на просторот до +6ºС.  Овде се поставени машините за 
конфекционирање- расекување на делови од пиле и работните маси за расекување и 
пакување. 

Складирање на готов производ  
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За складирање на готов производ во објектот се поставени една проточна и две 
разладни комори. 

 
 

            
Слика 10 Комори за ладење 

 
 
Магацин за складирање на помошен материјал 
Во магацинот за складирње на помошни материјали подот е  обработен со 

самолиечка полиестереска смола со вградени два сифона со решетки,  зидовите и 
таваните се обложени со термоизолациони бели пвц панели. Просторијата е опремена со 
електрична роло врата и утоварна рампа за дотур на помошни суровини и утовар на готов 
производ. Осветлувањето е со неонски светилки на сите светлечки места е вграден 
факач на инсекти.  Во магацинот се складира чиста амбалажа- пластични гајби, 
пластични тацни и стреч фолија. 

Подот во пералната, гардеробата тушевите и санитарните чворови се изработени од 
лиено трацо, изработено преку подлога од бетон. 
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Слика 11 Магацин за складирање на помошен материјал 

 

3. Административни простории 
Во административниот дел се сместени: 

- Канцеларија 
- Канцеларија 
- Тоалети 
- Перална 
- Чајна кујна 
- Просторија за амбалажа - фолија, стиропорни тацни, етикети, најлон кеси 
- Просторија за амбалажа - картонска. 
- Помошна просторија за складирање на дезинфикатори и средства за 

чистење.     
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                                            Слика 12 Административен дел 

 
Помошни објекти 
Како помошни објекти се котларница, механичка работилница просторија за 

складирање на прибор за перење. 
 

Технологија на работа на кланица  
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 колње 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 простприите, 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: 

 
ПРИЕМ НА ЖИВИНА 
Само птици кои биле проверени и ја поминале инспекцијата пред колење (ante-

mortem), можат да бидат обработени за колење и за ова треба да се зачуваат 
доказите. Птиците треба да се одржуваат во простории со слаб интензитет или сино 
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осветлување пред закачувањето. Закачувањето на живината на линијата за колење 

треба да се спроведе така што ќе се намали стресот кај птиците.  
Важно е кафезите-модулите и возилата кои се користат за транспорт на живината 

да се темелно исчистени помеѓу еден и друг транспорт, за да се намали ширењето на 
секоја инфекција која може да биде присутна. Преработувачот на живината генерално 
обезбедува посебни средства за чистење и дезинфекција на кафези/модули и возила. 
Во кланицата има инсталирано опрема за автоматизирано перење на кафезите за да 
се овозможи темелно чистење веднаш по доставувањето на живината. 

 
ПРОЦЕС НА КОЛЕЊЕ НА ЖИВИНАТА 
 
Зашеметување и крварење 
Откако птиците ќе се отстранат од нивните кафези / модули  тие се фискираат 

односно со нозете се закачуваат на  лирите на транспортна линија- конвејер-  лентата 
за колење. „Фиксирање” е примена на постапка врз животно со која се оневозможува 
неговото движење за да се поштеди од непотребна болка, страв или вознемиреност.По 
фиксирањето живината поминува низ рспрскувач со вода и влегува во машината за 
омамување.  

„Омамување” е постапка која кај животно предизвикува губење на свест и 
сензибилност без предизвикување на болка вклучувајќи и секоја постапка која 
предизвикува моментално угинување на животно;  

 Како систем за омамување се користи водена бања, што претставува една 
електрода и прачка кој доаѓа во контакт со оковите и формира друга електрода. Во овој 
тип на зашеметување животните висат обесени за нозе на подвижна линија, која 
минува низ базен со вода низ кој тече електрична струја. 

По омамувањето се врши колење со сечење на вратната жила. Потоа се остава 
да  крвари до две минути пред да биде попарена.  

Попарување  
По колењето и крварењето, птиците се потопуваат во резервоарот за попарување 

за олабавување на пердуви да се олесни нивното отстранување. 
Отстранување на пердуви 
Пердувите се отстрануваат механички, веднаш по завршувањето на 

попарувањето, во серија и со помош на машини за кубење- обесперување на птиците. 
Машините се состојат од контра-ротирачки дискови од нерѓосувачки челик, со гумени 
прсти поставени на нив. Гумените перки монтирани на навалените оски понекогаш се 
користат за финиширање. Доколку останале пердуви на птицата по механичкото 
кубење, вклучувајќи и мали иглични пердуви, тие се отстрануваат рачно.  
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Слика 13 Машина за одстранување на пердуви 

 

 
Пердувите најчесто се преземат во централизирано место за собирање со помош 

на канал со брзо течење на вода што се наоѓа под машината.  
По симнувањето на пердувите , конвејерот ја носи птицата до машината за 

откинување на главата и трахеата. Таа е така поставена што точно ја прима главата ја 
откинува заедно со трахеата. Откинатите глави и трахеи паѓаат директно во пластични 
садови. 

 
Eвисцерација 
По отстранување на перјата и главата птиците се упатуваат на евисцерација каде 

се одстрануваат внатрешните органи. Евисцерацијата е рачна со  засекување со остар 
стерилен нож на стомачната и градната празнина  и вадење на внатрешните органи. 

Перење 
По вадење на внатрешните органи и нивна инспекција следува постапка на 

перење  (туширање) во кабина за туширање. Кабината за туширање преставува 
бункер во кои од двете страни има по една цевка со бренери преку кои под притисок се 
измиваат птиците. Исто така од двете страни има поставено по една осовина со гумени 
перки кои ротираат во спротивен правец. 

Ладење 
Ладењето е во согласност со хигиенските барања за температура не повисока од 

4°C. Ладењето се врши во воден базен за разладување. Во самиот базен е поставен 
транспортен дел кој врши транспорт на пилињата низ водата од едниот крај на базенот 
кон другиот крај каде што со посебен косо поставен транспортер каде пилињата се 
собираат во садови за цедење.  
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Слика  14 Садови за цедење 
 

Во базенот за разладување постојано тече вода и врши последно измивање на 
труповите од живината. Течењето на водата во базенот е спротивно од движењето на 
транспортерот во базенот.  

После вадењето на труповите од базенот за разладување и цедење истите се 
закачуваат на транспортен конвеjер и влегуваат во чистиот дел. Овде се врши 
складирање во палетизирани пластични гајби и се внесуваат во разладена комора каде 
што истите се разладуваат од +25 степени на +4 степени. 

Пакување 
По ладењето се врши пакување во соодветна амбалажа, одмерување и 

етикетирање или пак се врши доработка расекување и содветно пакување и 
еткетирање. 

 
                        Слика 15 Просторија за пакување   
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Складирање 
Спакуваниот готов производ се складира во комора за ладење а потоа во комора 

за мрзнење. 
 Ладилниците треба да имаат функционални системи за ладење што 

обезбедуваат рамномерен проток на воздухот, а треба да се одржуваат записи што 
докажуваат дека температурите се одржуваат по потреба.  

Употребениот процес на ладење треба да биде во согласност со спецификациите 
на преработувачот и/или на клиентите. Трупот треба да достигне 7° C или помалку (на 
пример: во месото во длабината на трупот до коската). Труповите треба да се ладат на 
начин што ќе обезбеди отсуство на прекратување на ладењето или интервали на 
затоплување и треба да се чуваат белешки за исполнувањето на утврдените 
потрошувачки барања за ладењето/ pH-вредноста.  

Ладењето на пилешкото месо треба да се изврши според документиран план и на 
начин што го минимизира ризикот за безбедност на храна или барањата за  квалитет.  

 
Помошна опрема и машини 

 Електро-команден ормар- за управување со технолошката линија, визуелно 
следење на сите потрошувачи и лоцирање на евентуални грешки опремен 
со фрекфентен регулатор за регулирање на брзината на движење на 
технолошката линија. 

 Систем за разладување тип Алфа Лавал, разладување до +4ºС, два 
система секој по 15 Кw. 

 Систем за одржување на температура на  +4ºС. 

 Систем за ладење на просторијара за пакување. 

 Машина за пакување во тацни со стреч фолија WALDUSSA, Elixa+XR. 

 Електронска вага за мерење од 0-10кг, со автоматско етикетирање. 

 Рачна машина за пакување во тацни со стреч фолија +бр.2 

 Машина за конфекционирање расекување на пилиња на длови од пиле 

 Машина клипсарица за зарварање на кеси со пилиња 

 Стерилизатор за ножеви 

 Електричен бојлер 200л. 

 Работен фрижидер од 340л за чување на примероци 

 Рачен виљушкар 

 Колска вага 50т. 

 ВАП машина за перење под притисок.    
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                   Слика 16 Општа шема за колење на живина 
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Чистење и дезинфекција на кланица 
 
Суровини кои се користат за чистење и дезинфекција во Кланицата со Ладилник 

Неготино се следниве: 

 Nowa ISR 700 – Индустриско средство за чистење на база на алкален раствор. Се 

складира во амбалажно пакување ПЕ сад од 20л. Во просторијата за складирање на средства 

за дезинфекција. Производот е касифициран во екотоскиколошката технологија врз основа на 

резултатите од пресметководната процедура наведена во Општата директива за (1999/45/ES). 

Nowa SLR 600 – Индустриско кисело средство за чистење на работни површини во 

прехрамбената индустрија  Се складира во амбалажно пакување ПЕ канистер од 20л. Во 

просторијата за складирање на средства за дезинфекција. Производот е касифициран во 

екотоскиколошката технологија врз основа на резултатите од пресметководната процедура 

наведена во Општата директива за (1999/45/ES). 

Nowa KRC 740 – Средство за чистење транспортни средства, транспортни единици, 

помошни садови и др. Се складира во амбалажно пакување ПЕ канистер од 20л. Во 

просторијата за складирање на средства за дезинфекција. Производот е касифициран во 

екотоскиколошката технологија врз основа на резултатите од пресметководната процедура 

наведена во Општата директива за (1999/45/ES)  

Apesin Combi DR -  Повеќенаменско средство за чистење и дезинфекција. Дезинфицира 

и чисти во еден работен процес. Се складира во амбалажно пакување ПЕ канистер од 5л. Во 

просторијата за складирање на средства за дезинфекција. Производот е касифициран како 

екотоскиколошката технологија врз основа на резултатите од пресметководната процедура 

наведена во Општата директива за (1999/45/ES). 

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. 

 



Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  49 
 

Покрај горенаведените чекори за обработка, чистење на процесната опрема, 
контејнери, работни површини, подови, итн., се врши на дневна основа, и за време на 
производството и по производството (БРЕФ 2.1.5) 

Типична рутина за чистење во кланица се состои од следниве чекори. 

 Остатоци од месо, маснотии, итн. се цедат и се лопатуваат  низ целата 
смена и се собираат за употреба / отстранување според регулативата АБП 
1774/2002 / ЕЗ.  

 Секоја дренажна точка има покривка од решетка и мрежа за фаќање,  

 На крајот на смената, сите процесни области се мијат со употреба на црева 
со низок притисок и сите садовите за одвод на вода се празнат.  

 Потоа се нанесува разреден комерцијален детергент како пена на сите 
површини. По околу 20 минути, површините потоа се исплакнуваат со топла 
вода под висок притисок.  

Како средства за чистење  се користат само средства за чистење на храна. 
Постои широк спектар на материјали за чистење кои се  достапни. Некои имаат 
традиционални хемиски формулации, а други се базираат на биотехнологија. Некои се 
формулирани за специфични или тешки проблеми со чистење, додека други се 
наменети за општа употреба. 

Добрата хигиена е од витално значење од безбедносни причини за храна и 
постојат строги законски барања од ЕУ и МС. Користењето премногу вода може, сепак, 
да има негативни хигиенски последици. На пример, многу влажна средина во 
комбинација со постојано движење на машините и непосредна близина на труповите 
едни на други на линијата за колење може да доведе до ширење на контаминација со 
директно прскање и аеросоли. Добрата хигена вклучува избор/замена и правилна 
примена на средствата за чистење.  

Кога се прегледува употребата на средства за чистење во кланиците, честопати 
се открива дека со користење на посоодветно средство за чистење може да се намали 
количината на потребното средство и во некои случаи исто така можат да ги подобрат 
хигиенските стандарди.  

При рачно дозирање постои можност за користење на повисоки дози од 
пропишаните. Автоматското дозирање овозможува да се избегне предозирањето а 
истовремено ја намалува и и личната изложеност на опасни материи и намалување на 
влијанието врз животната средина.  

 Отпадни води 
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. 
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Санитарните отпадни води 
Санитарните отпадни води се генерираат од административните објекти и 

тоалетите во нечистиот дел 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. 

Според утврдениот технолошки процес, во производниот дел на објектот каде се 

предвидени сите технолошки постапки во секоја просторија се изведени  одводни 

сливници и одводни цевководи за технолошките отпадни води. Сите одводни сливници 

се опремени со решетки за задржување на цврстите материи. На овие решетки се 

задржува најголемиот дел од цврстиот отпад. Со решетките се одстрануваат околу 95-

98% на цврсти суспендирани материи.  

Отпадната вода од машината за одстранување на пердуви и базенот за 

омамување преку посебни канали и цевки се спроведува директно до централизирана 

приемна шахта затворена со решетка каде се задржуваат црстите фракции 

 
Слика 17 Централизирана приемна шахта 

 

За да недојде до нивно запушување заради содржината на мастите решетките 

редовно се чистат и дезинфицираат во согласност со Програмата за чистење и 

дезинфекција со користење на топла вода и средства за дезинфекција.  
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Во Кланицата со ладилник Неготино се применува пракса на одстранување на 

крвта по претходна колагулација во тунелот за искарварување поради непостоење на 

ПСОВ. Тунелот за искарварување е со двојно одводнување, еден отвор/вентил/ за 

задржување на крвта во тунелот до коагулација, а другиот за вода за миење. 

По коагулацијата крвта од тунелот  се собира рачно со лопати во специјални 

садови за отпад херметички затворени и се предава на КЈП Комуналец Неготино. 

Отпадната вода од технолошките процеси преку цевководи се доведува до 

објектот за предтретман каде се врши механичко пречистување. 

 

Механичко пречистување 

Прв степен на пречистување на кланичните отпадни води е механичкото 

пречистување. Со механичкото пречистување се врши таложење на цврстите честици 

со што се намалува биолошкото оптеретување. Механичкото пречистување може да се 

врши на неколку начини: механичко издвојување на честичките, дезинтеграција, 

седиментација, флотација, хомогенизација.  

Во кланицата 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. Отпадната вода по 

излезот од последната шахта истекува во рецепиентот Неготинска река која поминува 

до самата преметна локација. 
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Слика 18 Објект за механичко пречистување на технолошки отпадни води 

 
 
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД  
Според природата на материјалите, суровините и помошните суровини во 

Кланицата со ладилник во текот на работењето на објектот се очекува да се  
создавааат  следниве видови на отпад: 

 
Kомунален цврст  отпад и тоа мешан комунален отпад генериран од 

активностите на вработените. 
Овој отпад ќе се собира во метален контејнер поставен на предметната локација. 

За постапување со комуналниот отпад има склучен договор за преземање со ЈКП 
“Комуналец” Неготино овластено за управување со ваков вид на отпад. Прилог Копија 
од Договор.  

 
Отпад од пакување  отпадот од пакување кои се очекува да се генерира како 

резултат на технолошките постапки во предметниот објект е  оштетено амбалажно 
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пакување од помошните суровини и материјали кои се користат во технолошките 
постапки, оштетени етикети, картонска амалажа, неупотребливи пластични гајби и 
дрвени палети. 

Отпадот од пакување ќе се селектира , ќе се складира на посебно определено 
место до преземање од управувач овластен за  постапување со ваков вид на отпад. 

Амбалажата од средства за чистење и дезинфекција е отпад од пакување што 
содржи остатоци или е загадено со опасни супстанци ќе се слкадираат во магационот 
за помошни суровини се домоментот на преземање од овластен управувач со  ваков 
вид на отпад.   

 
Отпад од подготовка и преработка на месо 
Количеството на кланични отпадоци изразени во проценти од тежината на 

закланата живина изнесува  
 

Вид на животно Категорија на животно Процент од масата на 
заклано животно 

Живина Бројлери 38,39 

Живина  Останата живина 36,46 

 
Технолошката линија за колење е со проектиран капацитет од 1400 броја  живина 

на час. Пилињата се со просечна тежина од 2,8кг. количината на нус производи од 
животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓето( нејадливите производи 
припаѓаат на категорија 3: крв, пердуви, глава, нозе, внатрешни органи)   изнесува 
околу 1,07кг. или на час 1400х1,07кг=1,5т/час. за осумчасовно време дневно би 
изнесувал околу 12 тони/ден.  

Правните и физичките лица кои при вршењето на дејноста создаваат 
нуспроизводи од животинско потекло, се должни на пропишан начин да обезбедат не 
штетно отстранување или преработка така да не претставуваат ризик за здравјето на 
луѓето и животните, водата, воздухот, почвата и растенијата. 

Нус производи од животинско потекло 
Нејадливи производи: глава, нозе, внатрешни органи овој отпад се складира во 

внатрешни садови за отпад пластични гајби во нечиститот дел поставени на линијата 
за колење,  потоа се пренсеува во метален контејнер поставен до бетонска платформа 
во делот каде се врши дезинфекција на нечисти кафези и во текот на колењето 
секојдневно се одстранува од предметната локација  од ЈКП Комуналец Неготино. 

Пердуви  
Во Кланицата со ладилник Неготино дел од пердувите се собираат рачно дирекно од 

каналот кој се наоѓа под машината  за грубо перење во пластични вреќи и се 
складираат во контејнер за отпад од животинско ткиво. Остатокот од пердувите преку 
одводниот канал се испираат до главната собирана шахта во објектот која е опремена 
со ситна решетка. Пердувите се задржуваат на решетката а водата поминува во 
главната собирната шахта.   

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

Управување со отпад Треба да има документирана програма за управување со 
целиот отпад. Отпадните материи треба да бидат контролирани во областа на 
производството и треба да се контролираат во очекување на 
собирањето/отстранувањето и фреквенцијата на собирање/отстранување треба да 
биде дизајнирана за да се спречи ризикот за производот. 

Преработувачите треба да имаат процедури за да спречат отпадниот материјал да 
стапи во контакт со свежо месо или трупови кои се наменети за потрошувачка. 

Систем за управување со отпад 
 
 Селекција на отпадот по категории во согласност со Листата на видови на 

отпад и правилно складирање на разните фракции на отпад  
 Посебните контејнери за КЦО и контејнерите за нус производи треба да 

бидат јасно издвоени и посебно означени. 
 Внатрешните садови за собирање на конфискати треба да бидат поставени 

на соодветни места и јасно означени. 
 Склучување на Договори за постапување со отпад со овластени оператори 
 Евиденција на количните на отпад на дневна и месечна основа. 
 Редовно доставување на извештаи за генерираниот отпад согласно 

Интегрираната дозвола која ќе биде издадена 
  Евидентирање на сите области за ракување и складирање на отпадот 

фрекфентност на празнење, за да се минимизираат миризбите или инсекти.  
 
Ладилник 
Ладилникот се наоѓа на КП 8011 КО Неготино. КП е со површина од 3945м².  
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                                        Слика 19 Сателитска снимка на објект Ладилник 
 

       
 
Легенда 
 

Р.бр
. 

опис Површина-м² 

1. Ладилник 5815 
2. Портирница 6 
3. Трафостаница 189 
4. Помошен објект 25 
5. Помошен објект 8 
6. Помошен објект 26 

 
Предметната локација на Северзозапад и Запад граничи со патниот правец 

Неготино-Лакавица- Штип (P107), на Северо исток и Исток граничи со железничка 
пруга, на Југ со заштитен појас на Неготинска река и со деловен објект- комерцијални 
објекти.   

Објектот се состои од подрумски дел, приземје и кат. Објектот е изграден од 
бетонска рам конструкција изsидана од цврст градежен материјал со дебелина на 
sидови заедно со вградена термо и хидро изолација од 60см.  

 
Ладилникот како објект е поделен на три посебни содржини: 
- Предкоморен дел  со приемн рампа, ладилни комори  и тунел за длабоко 

мрзнење 
- Машинска просторија 
- Административни простории.  
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Капацитетот на ладилните комори за длабоко мрзнење до -25ºС изнесува 600тони. 
Тоа се 3 комори од кои едната е со капацитет од 280т, втората 150тони и третата со 

капацитет од 170т. Трите комори се лоцирани во приземниот дел на објектот во 
предкоморниот дел каде се врши прием на амбалажираниот призвод пилешко месо. 

Мерењето и следењето на температурата во сите три комори е со вграден 
дигитален систем за следење на температурата и влажност во коморите. Пред секоја 
комора до влезната врата е поставен монитор кој ја покажува моменталната температура 
во комората.Во посебна просторија е поставена централната дигитална единица каде се 
евидентираат 24 часовните варијации на температурата во рок од 30дена..  

Во разладниот систем циркулира фреон R 404. Фреонот 404 А. За компетно 
одржување и контрола на ладилните комори се ангажира нодворешна компанија. 

 
   

 
Слика 20 Ладилни комори 

 
        Постапка на ладење  
Технолошката постапка на ладење е следнава  
Готовиот производ кој треба да се складира во ладиникот се транспортира со 

претходна најава. 
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Во објектот се врши прием и складирање. 
Прием 
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. 
Складирање 
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 околу 12ч.  
Дневниот капацитет на пием на производ за 8часовно работно време изнесува 

40тони. 
Вкупниот капацитет на ладилникот во трите комори изнесува 600т.  
Количината на складираните производи е во согласност со капацитетот на 

коморите, при што се осигурува правилното складирање и употреба, при што се 
запазувааат условите и периодот на складирање.  

Производите се подредуваат така да се запазува принципот “ Прво влезено - Прво 
излезено”. За време на складирањето одговорните лица за мониторинг на КТ 
(критичните точки)вршат визуелна контрола на дисплеите на коморите. 

 Температурата на коморате се отчитува три пати дневно /во еднакви интервали/ 
од ополномоштено лице од персоналот и се запишува во ПП Е 12.3 Евиденцијски лист 
за контрола на температура во комори за ладење. 

 Мерење на месото наменето за продажба  
Мерењето се врши од обучен персонал кој ги запазува правилата за лична и 

производствена хигиена. Измерените количини на месо и производи се заведуваат во 
ПП Е 7.7 Евиденцијски лист за експедиција на производи 
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Слика 21 Општа шема за складирање на готов производ 

 
Подвижна опрема   
Рачни виљушкари 
Електричен виљушкар 
Палети  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

... 
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ПРИЛОГ II-б 

ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
И ДЕТАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ ПРОЦЕС 

 

 

 

 Локациска поставеност на кланицата со ладилник 

 Топографска карта 1:25000 

 Сателитска снимка од локацијата  

 

 

 

 

 

 

 

...... 
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Локациска поставеност на Кланицата со ладилник во Р.Северна Македонија 
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Извадок од Топографска карта 1:64000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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Сателитска снимка 
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ПРИЛОГ III 

ДЕТАЛИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА  

КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 
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ДЕТАЛИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА ВО ЖИВИНАРСКАТА ФАРМА  

За оптимална работа односно спроведување на сите техничките постапки  
потребно е да се посвети целиот персонал односно сите вработени почнувајќи од 
раководниот тим до работниците. 

Вклучувањто на сите вработени опфаќа обука и демонстрација на целиот 
персонал за резултатите и економските последици од тоа колку добро или лошо се 
спроведуваат техниките. 

Сите вработени мора да научат што се бара од нив и од процесот. Затоа, 
мотивацијата на персоналот е важна, како и редовните повратни информации за 
резултатите постигнати со нивните активности.  

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 
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Управител 
Управителот ги решава прашањата во врска со производството, одржувањето, 

комерцијалните и финансиските прашања, како и прашањата поврзани со  животната 
средина. Врвниот менаџмент во компанијата односно управителот е одговорен за 
дефинирање на еколошка политика за инсталација и утврдува дека: 

- еколошката политика е соодветна на природата, обемот и влијанијата врз 
животната средина од активностите 

- одговара  за спречување и контрола на загадувањето 
- одговорен за   усогласување со целото релевантно применливо законодавство 

за животна средина и прописи, и со други барања. 
- обезбедува рамка за поставување и преглед на целите и целите на животната 

средина 
- Одобрување на Политиките (квалитет, управување со безбедноста на храната, 

хигиена, здравје и безбедност) 
- ја одобрува целокупната  документација   
- е достапен за јавноста и за сите заинтересирани страни. 
 
Раководител на производство  
Организација и спроведување на работните активности.  
Организација на целокупниот производствен процес.  
Контрола на евиденцијата на влезни суровини и излез на готов производ. 
Координација со раководителите на одделенијата. 
Спровесување на Политиките (квалитет, управување со безбедноста на храната, 

хигиена,  здравје и безбедност)  
 
Одговорно лице за заштита на животната средина 
Од страна на управителот е назначено одговорно лице за управување со 

животната средина чии задачи 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.  
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Одговорно лице на оддел  
Во секој оддел е назначено одговорно лице чија надлежност е организација и 

спроведување на работните активности во соодветното одделение. 
Тој е одговорен за процесната контрола, развојот и унапредувањето на тоа поле и 

обезбедување на квалитетот. 
Тој е одговорен за управување со ресурсите, следење на нивната потрошувачка , 

управување и минимизирање на отпадот.  
Ако ресурсите како што се вода и енергија се користат рационално,  нивната 

потрошувачка ќе биде минимизирана.  
Нус производите ако во производниот процес се складираат правилно и не се 

мешаат со водата ќе овозможи минимизирање на загадувањето на отпадните води. 
 
 Ветеринар 
Операторот нема постојано вработен ветеринарен доктор. Ветеринарниот доктор  

се ангажира  во деновите кога кланицата врши колење и преработка. 
 

Обука и квалификации 
Во периодот на пробно производство ќе бидат спроведени соодветни обуки за 

сите лица кои ќе бидат работно ангажирани. Обуките ќе опфатат нивно оспособување 
за специфични задачи во производниот процес.  

Овие обуки се однесуваат на аспектите поврзани со квалитетот на 
производството, одржување на личната хигена и хигената на објектот, справување со 
матерјалите и помошните суровини, контрола на постројките, рационална употреба на 
ресурсите кои се користат пред се вода  и електрична енергија.  

Се препорачува да се усвојат барањата за контрола на документи и податоци, 
како што е наведено во ISO 9001: 2008. 

Сите лица што доаѓаат во контакт со храна (вклучително и персонал за одржување) треба 
да бидат обучени пред да започнат со работа треба да добиваат постојана обука за хигиена на 
храна според документиран распоред. 

Персоналот кој работи или следи која било контролна точка (QA/CCP/PRP), исто 
така треба да добие обука за примена на HACCP принципите и безбедност на храната 
според документиран распоред.  

Операторот треба да обезбедат обука за процесите на следливост и 
усогласување, по потреба на клучниот персонал вклучен во овие процеси. Записите од 
сите тие обуки треба да се чуваат.  

 
Записите од обуките треба да содржат: 
 
 • Детали за посетуваната обука;  
• Докази за компетентноста на обучувачот (т.е. присуство на официјална програма 

за обука, со екстерно овластување како тренер);  
• Докази за ефективноста на обуката. 
 
Предуслови за хигиена и постапки засновани на HACCP Регулативата предвидува 

сите преработувачи да се придржуваат до EC 178: 2002, EC 852: 2004 и EC853:  
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Закон за безбедност на храна, кои, меѓу другото, прецизираат дека сите 

оператори (бизниси) со храна треба да спроведат систем за квалитет заснован на 

принципите HACCP. Операторот има изработено HACCP систем за управување со 

безбедност на храна и има назначено одговорно лице за спроведување на  HACCP 

планот кое  е одгорно за: 

 Управување со безбедност на храна  

 Контрола на квалитет. 

 Управување со несоодветни производи. 

 Управување со корективно и превентивно дејствување. 

 Внатрешна ревизија.  

 Обука.   
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ПРИЛОГ IV-a  

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ  

 

 

 Вовед  

 Потрошувачка на вода  

 Потрошувачка на енергија 

 Потрошувачка на гориво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..... 
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Потрошувачка на вода      
Снабдувањето со вода на објектите Кланица и Ладилник е од градскиот 

водоснабдителен систем со кој управува ЈКП “Комуналец” Неготино. 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. 

 
Водата во објектот се користи за: 
- Задоволување на потребите на вработените 
- Технолошките процеси: колење на живината, миење на трупови, базен за 

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

водомерна шахта на влезот на објектот и ја регистрира потрошувачката на целиот 
објект. Во последниве три години објектот не е во функција и нема податоци за 
евидентирана потрошувачка на вода. Врз основа на добиените податоци од периодот 
на работа на објектот просечната потрошувачка на вода во периодот на колење 
изнесува околу 470м³ месечно. 

Во просториите на објектот за колење е обезбедено централно снабдување со 
топла вода и ладна вода за задоволовање на потребите на технолошките процеси.. 
Топата вода се обезбедува со електричен бојлер поставен во котларницата. Со 
електричниот бојлер се обезбедува загревање на водата до 95ºС. Електричниот бојлер 
се вклучува и исклучува автоматски во зависност од потребната температура во 
технолошкиот процес.  

Топлата вода за базенот за попарување се обезбедува преку топловодна гасна 
постаница која како енергенс користи ТНГ-плин. 

Во објектот постојат соодветен број приклучоци за студена и топла вода одвивање 
на технолошките процеси, и за санитација на  опремата и просториите. За миење на 
просториите и оремата се користат гумени црева сместени на држачи поставени на 
погодни места на ѕидните површини во непосредна близина на приклучоците за вода. 

Потрошувачка на електрична енергија 
Напојувањето со електрична енергија на објектот Кланица е од постојна ТС 

35/0.4kV лоцирана на 50м објектот.    
 

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 
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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. 

Посебни приклучни табли се поставени на секој спрат поединечно и посебна 
приклучна табла за административниот дел на објектот. Главната развода табла и 
приклучните табли се поврзани со посебни доводи. Од секоја приклучна табла се 
изведени посебни изводи до секој потрошувач. Сите потрошувачи се заземјени преку 
зеднички постаена трака и кабел за заземјување и се поврзани со електротаблата. 

Осветлувањето во ладилните комори е сосветилки заштитени од влага и отпорни 
на ниски температури. Во останатите простории осветлувањето е со стандардни 
светилки. 

 
 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.  

Заради подобро испарување на гасот од боците истите се поставени во корито со 
вода каде што се поставени електрични греачи кој служат за загревање на водата 
регулирани со термостат. Заради заштита од истекување на гасот вградени се два 
неповратни вентили, регулационен вентил за регулација на притисокот со манометар 
за следење на притискот во боците и инсталацијата. Палењето на гасот при влез во 
греачите се врши автоматски со исфрлање електрична искра. Прсечната потрошувачка 
на плин при колење на живина изнесува 70-80кг. на ден.   .    

 
Слика 22 Гасна подстаница 
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ПРИЛОГ IV-б 

 ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи и тн. 

поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на 

лкацијата 

 ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи и тн. 

поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на 

локацијата 
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ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи и тн. поврзани со 

процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата 

 

Главна суровина 

Реф. 
Бр 
или 
шиф
ра  

Материјла/ 
Супстанција1  

CAS 
Број 

Кате
гориј
а на 
опас
ност 

Количи
на 
(тони) 

Годишна 
употреба 
(тони) 

Природа на 
употребата 

R4 - 
Фраза 

S12 - 
Фраза  

1. Живина 
Пиле/Кокошка 

    Се 
употребува за 
производство 
на пилешко 
месо. 

Нема Нема 

Средства за чистење  и дезинфекција 

Реф. 
Бр 
или 
шиф
ра  

Материјла/ 
Супстанција
1  

CAS 
Број 

Катего
рија 
на 
опасн
ост 

Количин
а 
(тони) 

Годишна 
употреба 
(тони) 

Природа 
на 
употребат
а 

R - Фаза S - Фаза  

1. Nowa ISR 
700 

Даден
о во 
SAFET
Y 
DATA 
SHEET 

   Се користи 
за чистење 

R31,R34, 
R35,R32 

S2,S35 

2. Nowa SLR 
600 

Даден
о 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 

Даден
о 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 

Даден
о во 
SAFET
Y 
DATA 
SHEET 

   Се користи 
за 
дезинфекц
ија 

R22,R35, 
R36,R38,R4
1,R50 

S1/2, S35,  
S36,37/39, 
S45,S26,S
25 

Суровини кои се користат за чистење и дезинекција во Кланицата со Ладилник 

Неготино се следниве: 

 Nowa ISR 700 – Индустриско средство за чистење на база на алкален раствор. Се 

складира во амбалажно пакување ПЕ сад од 20л. Во просторијата за складирање на 



Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  73 
 

средства за дезинфекција. Производот е касифициран во екотоскиколошката технологија 

врз основа на резултатите од пресметководната процедура наведена во Општата 

директива за (1999/45/ES). 

 

 

Nowa SLR 600 – Индустриско кисело средство за чистење на работни површини во 

прехрамбената индустрија  Се складира во амбалажно пакување ПЕ канистер од 20л. Во 

просторијата за складирање на средства за дезинфекција. Производот е касифициран во 

екотоскиколошката технологија врз основа на резултатите од пресметководната 

процедура наведена во Општата директива за (1999/45/ES). 
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4.5.3 Nowa KRC 740 – Средство за чистење транспортни средства, транспортни единици, 

помошни садови и др. Се складира во амбалажно пакување ПЕ канистер од 20л. Во 

просторијата за складирање на средства за дезинфекција. Производот е касифициран во 

екотоскиколошката технологија врз основа на резултатите од пресметководната 

процедура наведена во Општата директива за (1999/45/ES 
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4.5.5 Apesin Combi DR -  Повеќенаменско средство за чистење и дезинфекција. 

Дезинфицира и чисти во еден работен процес. Се складира во амбалажно пакување ПЕ 

канистер од 20л. Во просторијата за складирање на средства за дезинфекција. 

Производот е касифициран во екотоксиколошката категорија врз основа на резултатите 

од пресметководната процедура наведена во Општата директива за (1999/45/ES) 
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ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи и тн. поврзани со 

процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата 

Помошни влезни материјали 

 
Реф.
бр 

 
Материјал/супстанција(1
) 

 
CAS (4) 
Број 

 
Категорија на опасност 

Момент
ално 
склади
рана 
количи
на 
(тони) 

Годишн
а 
употре
ба 
(тони) 

 
RиS фази 
(3) 

1. Пластична кеса за 
поединечно 
пакување 

 Некатегоризиран   Нема 

2. Картонска 
амбалажа за 
транспортно 
пакување 

 Некатегоризиран   Нема 

3. Стиропор тацна со 
впивателна хартија 

 Некатегоризиран   Нема 

4. ПВЦ фолија  Некатегоризиран   Нема 

5. Пластични гајби  Некатегоризиран   Нема 

6. Етикети  Некатегоризиран   Нема 
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ПРИЛОГ V 

ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД 

 

 – Управување со отпад 
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ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД – Управување со  отпад 

Реф.бр Вид на отпад/ материјал Број од 
Европскиот 
каталог на отпад 

Количина Преработка /одложување Метод и локација на одложување 

Количина по 
месец(тони) 

Годишна 
количина 
(тони) 

1. Мешан комунален 
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 
15 01 10 

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

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

3. Конфискат 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 
санитација и 
чистење на 
објектот 

02 02 01 
Мил од миење 
и чистење 
 

  Се таложи во таложник 
за механички 
предтретман 

Рецепиент Неготинска река. 

5. Крв 02 02 02  
Отпад од 
животинско 
ткиво 
 

5.8 70 Се таложи во тунел за 
коагулација  се 
одстранува рачно во 
херметички затворени 
садови.  

Се предава на ЈКП 
“Комуналец” Неготино. 
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ПРИЛОГ VI  

ЕМИСИИ 

(Резултати од извршени мерења) 
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Бучава 
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Квалитет на амбиентален воздух 
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Емисии во воздух  
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Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  87 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ VII 

СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 

АКТИВНОСТА 

 

 Опис на локацијата  
 Педолошки карактеристики  
 Климатско – метеролошки карактеристики на локацијата  
 Културно историски локалитети во близина на локацијата  
 Карактеристики на медиумите на поширокото подрачје 
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ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА 
Територијата на Општина Неготино го зазема централниот дел на Р.Северна 

Македонија на главните комуникациски правци и ја поврзува источна со западна и 
северна со јужна Македонија. Градот Неготино во однос на елементите кои ја 
дефинираат природногеографската средина припаѓа на Вардарскиот регион, а според 
специфичните природни услови, како посебна природна целина (заедно со Кавадарци) 
на Тиквешко-раечкиот микрорегион. Преку автопатот М-1 општина Неготино е поврзана 
со другите општини и тоа во правец на југ со Демир Капија, Гевгелија и понатаму со 
Р.Грција, а во правец на север со општините Росоман, Градско, Велес, Скопје. Преку 
регионалниот пат Р-107 е поврзана со општините Штип и Кочани, а на запад со 
Кавадарци, Прилеп и Битола. 

Низ Неготино поминува мегународната железничка линија Табановце-Скопје- 
Неготино-Гевгелија. На територијата на општина Неготино железничкиот сообраќај се 
одвива преку мрежа на отворени железнички линии, странични и индустриски 
колосеци.Паралелно со железничката линија тече река Вардар.   

 

 

       Слика 23 Местоположба на Општина Неготино во однос на другите општини 

 

 

... 
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Педолошки карактеристики на локацијата 

Општина Неготино припаѓа на Вардарската геотектонска зона. Геолошкиот состав 
како резултат на тектонските движења го сочинуваат: алувијално-делувијални 
седименти, неогена песокливи седименти, неоген бигровит варовник, кватрерни 
песоци, чакал, агломеративен туф, туфови бречи. На север и северозапад се јавува 
песоклива серија, која во поширокиот дел лежи непосредно преку серија од шарени и 
зелени глини.  На југозапад над селата Горни и Долни Дисан се наоѓаат андензитските 
туфови, а западно и југозападно од Демир Капија се наоѓаат груби конгломерати од 
варовници. 

На исток и југоисток покрај реката Вардар се наоѓаат глинци и песочници, со 
глинеста структура. Југоисточната страна на вардарска зона, односно пламионското 
подрачје од источниот преку вардарскиот дел го покриваат терциерни и мезозоиски  
еруптиви.  

 

 

Слика 24 Карта на тектонска реонизација на Македонија, (Арсовски, 1997) 

Сеизмологија 

Подрачието на Општина Неготино, се наоѓа под влијание на надворешни 
епицентрални жаришта оддалечени околу 100км. Во рамки на макро-сеизмичката 
реонизација на територијата на Р.Северна Македонија, а врз основа на истражувањата 
на локалните и влијанието на одалечените потреси  и релативните параметри 
дефинирана е горна граница на магнитудата на очекуваните земјотреси како збирен 
долгорочен максимален интензитет кои би изнесувал 8 степени по МЦС. Според 
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инженерско-геолошки карактеристики е претежно стабилен со постојани физичко –
механички својства кои не подлежат на битни измени под влијание на надворешните 
фактори ниту при делување на човекот.   

 
                          Слика 25 Сеизмолошка карта на Р.С.Македонија 

 
Климатски и микроклиматски услови 
Областа Тиквеш и Повардарие се наоѓа под влијание на медитеранската клима 

која продира од југ преку Демир Каписката клисура и на континентална клима која 
продира од север преку Велешката котлина. 

Судирот на двете различни климатски влијанија создава модифицирана клима со 
следниве карактеристики: 

Просечна температура на воздухот 13,5ºС, највискоата просечна месечна 
температура е во месеците  јули и август. Најниската просечна температура е во месец  
Јануари 1,4º С.Бројот на мразни денови (под 0ºС) околу 58 дена , средно траење на 
мразниот период 112денови. 

Апсолутната максимална температура 41,8ºС, апсолутната минимална 
температура 17,8ºС.  Должината на траењето на сончевиот сјај, осончувањето годишно 
за Средно Повардари изнесува  2230 часови со максимиум во месеците јули и август.   

 
Биолошка разновидност 
Природните услови во Општина Неготино, геолошката градба , рељефната 

структура, клима, хидрографија, педолошки состав овозможуваат богато разнообразие 
на растителниот и животинскиот свет. 

Во општина Неготино локалитетот Орлово брдо како значаен флоралистчки 
локалитет е прогласен за споменик на природата. На овој простор се среќава 
степолика вегетација. Во овој регион постои богатство на голем број видови лековити и 
ароматични растенија, шумски плодови, семиња, печурки.  

Во Тиквешката Котлина, од животинскиот свет може да се сретне: дивата свиња, 
дивиот зајак, срната, волкот, лисицата, еребицата, дивата пајка и други помалку 
застапени видови. 
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Од растителниот свет, покрај реката Вардар се застапени врбата, тополите и 
некои видови грмушки, додека на повисоките места се сретнуваат дабот, буката, 
габерот и јасенот. Реките Вардар и Дошница се карактеризираат со рибен фонд од 
следниве видови на риба: сом, крап, мрена, клен и белвица. На територијата на 
општина Неготино, постојат живеалишта богати со разни видови на влекачи, змии, 
гуштери и желки. 

 
      

Културно историски локалитети во близина на локацијата 
Во општина Неготино се наоѓа следниве  архелошки локалитети:   

- Градиште-Антигонеа, утврдена населба од праисториски до доцноантички  
период, се наоѓа на 2 km северно од градот;  

-  Криво Мовче (Расадник), населба од римско и доцноантичко време, се наоѓа 
на 1.5 km западно од градот;  

-  Археолошки локалитет Гробишта, доцноантички период;  
-  Археолошки локалитет Крстопат, доцноантички период; 
-  Археолошки локалитет Мост, римски период; 
-  Археолошки локалитет Раткин Дол, од праисториски до римски период,  
-  Археолошки локалитет Чанка Чешма, римски период 

 Во Националниот регистар на објекти кои се заштитено културно наследство на 
Управата за заштита на културното наследство е евидентирана Саат Кулата во 
Неготино. Во непосредна близина на предметната локација не е евидентирано 
културно наследство. 

 

Карактеристики на медиумите во поширокото подрачје 

Вода 

Објектите Кланица за живина  и Ладилник се наоѓаат во непосредна близина на 
градот Неготино односно во урбано подрачје Индустрија 9 , Урбан блок 4 , Неготино 
надвор од населено место.  

Во средното Повардарие главен воден ресурс претставува реката Вардар во која се 
влива Црна Река. Позначајни површински водотеци во општина Неготино се: 
Војшаничка река, Тимјаничка река, Курјачка река, река Дошница, река Бошава, река 
Неготинска и реката Вардар која поминува низ општина Неготино. 

Објектите граничат со заштитната зона на Тимјаничка река или Неготинска река. 
Изворот се наоѓа во непосредна близина на с. Тимјаник. Поминува низ уредено речно 
корито низ градот Неготино и се влева во река Вардар. Тимјаничка река е со должина 
од 17,8км.  
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                       Слика 26 Тимјаничка река кај објект Кланица  

 

• Квалитет на воздухот 

Најблиската  мониторинг станица за квалитет на воздух е лоцирана во Кавадарци, 
околу 10 km југозападно од Неготино.  

 Како извори на загадување во воздухот во градот се сметаат индустријата, 
сообраќајот и затоплувањето на домовите и комерцијалните објекти во зимскиот 
период.  

Според податоците од мониторинг станицата во Кавадарци при мерење на средно 
дневните концентрации на сулфур диоксид (SO2) и суспендирани честички со големина 
до 10 микрометри (PM10), максимални дневни осумчасовни средни вредности на 
јаглерод моноксид (CO ) и  озон (O3 ) и средно часовни концентрации на азот диоксид 
(NO2), најчести надминувања на гранична вредност се евидентирани за PM10. 

 
• Отпад 

На територијата на град Неготино, ЈП “Комуналец” Неготино врши собирање,  

транспортирање и депонирање на комунален отпад од територијата на градот и 

околните населени места. 
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ПРИЛОГ VIII 

ТАБЕЛА IX.1.1. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ТОЧКИ НА 

ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

 

 

 Воздух 

 Бучава 

 Технолошки отпадно води 
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ТАБЕЛА IX.1.1. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ТОЧКИ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

Воздух – Референтен број на емисиона точка: М.М.3 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Пристап до мерни места Метод на земање 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Суспендирани цврсти 
честички во воздухот 
со големина до 10 
микрометри (PM10) 

Еднаш годишно Лесно пристапно 
-отворен простор 

Надворешна компанија Гравиметриска метода 
МКС ЕN 12341:2014 

 

Воздух – Референтен број на емисиона точка:  ММ1 Испуст од Котел 1 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Пристап до мерни 
места 

Метод на земање 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Кислород (О2) Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Преносен гасен 
анализатор PG 350E, 
HORIBA 

Јаглерод моноксид 
(СО) 

Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Преносен гасен 
анализатор PG 350E, 
HORIBA 

Азотно оксиди (NOx) Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Преносен гасен 
анализатор PG 350E, 
HORIBA 

Сулфур диоксид 
(SO2) 

Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Преносен гасен 
анализатор PG 350E, 
HORIBA 

Цврсти честички 
прашина 

Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Dado Lab, Тип: 
Isokinetic Sampler ST5 
EVO со S тип Pit - ова 
сонда 

Чаден број Еднаш годишно Пристапно со помошни 
скали.Мерното место е 
на кров од објектот 

Надворешна компанија Пумпа за одредување 
на чаден број 
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Бучава – Референтен број на емисиона точка:  Б1 И Б2 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Пристап до мерни 
места 

Метод на земање 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Бучава  Еднаш годишно Лесно пристапно 
-отворен простор 

Надворешна компанија калибриран звучен 
калибратор Cirrus 
МКС ISO 1996-2:2018 

 

Вода – Референтен број на емисиона точка:  А2 шахта пред испуст во рецепиент 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Пристап до мерни 
места 

Метод на земање 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Темпераура Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Физичка метода APHA, 
AWWA, WEF (1998) 20 
ed 

pH Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Потенциометрија МКС 
EN ISO 10523:2013 

Сув остаток (вкупни 
материи на 1050 C) 

Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Гравиметрија APHA 
2540 B:1997 

Биохемиска 
потрошувачка на 
кислород, БПК5 

Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Волуметрија, MKC EN 
1899-1:2007 

Суспендирани 
материи 

Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Гравиметрија МКС ISO 
11923:2007 

Хлориди, Cl Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Волуметрија МКС ISO 
9297:2007 

Масти и масла Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Екстракција и 
инфрацрвена 
спектроскопија SM 
5520-C:2017 

Боја* Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Органолептичка 
метода SMEWW, 20 
ed. 

Мирис* Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија  Органолептичка 
метода SMEWW, 20 
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ed. 

m – aлкалитет* Двапати годишно Лесно пристапно 
 

Надворешна компанија Волуметрија SMEWW, 
20 ed 
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ПРИЛОГ VIII-а  

СИТУАЦИЈА СО МЕРНИ МЕСТА 
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Слика 27 Мерни места на предметната локација 

 

Легенда: 

1. М1 – Испуст од Котел 1 – Квалитет на амбиентален воздух 

2. М2 - Суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 10 

микрометри (PM10) 

3. Б1 и Б2 – Бучава 

4. А 2– отпадни води  
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ПРИЛОГ IX  

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ  

 

 

 НДТ-Најдобри Достапни Техники  

 БРЕФ- Референца за Најдобри Достапни  

 Техники Ракување со материјалите, складирање на суровините  

 Емисии  

 Управување со интсталацијата 
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НДТ -НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ BAT–best available techniques)  

Поимот најдобри техники значи најефективно и најнапредно ниво на развојот на 
активностите и нивните методи на оперирање кои што ја индицираат практичната 
поволност на одредени техники за обезбедување на базата на граничните вредности 
на емисијата на гасови кои што се проектирани да помогнат и таму каде што не се 
практикува генерално да се намали емисијата на гасови како и штетното влијание врз 
животната средина. Како техники ја вклучувааат технилогијата која се користи како и 
начинот на кој што инсталацијата е проектирана, изградена, одржуванаа и стопирана. 
Поимот најдобри значи најефективни во достигнувањето на генерално високо ниво на 
заштита на животната средина како целина. 

 

 БРЕФ - РЕФЕРЕНЦА ЗА НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ  
(BREF- Reference for BAT)  
 

Работата е координирана од страна на Европскиот ИСКЗ оддел (European IPPC 
Bureau) и е организирана во 32 сектора низ редовите од Анекс I од ИСКЗ Директивата. 
Целта на размената на информации е да се произведе еден документ за Референца 
на НДТ, или БРЕФ. Документот за информациите за најдобрите достапни техники 
формира дел од сериите кој што ги презентираат резултатите од размена на 
информации помеѓу земјите членки на Европската Унија и индустриите кој што се 
однесуваат на најдобрите достапни техники, здружените мониторинзи, развојот во нив. 
Тоа е издадено од страна на Европската Комисија во согласност со Член 16 од 
Директивата, и мора од таа причина да биде во согласност со Анекс IV од Директивата 
кога се дефинираат “најдобрите достапни техники”. Додека БРЕФ-овите се наменети да 
им асистираат на службите за лиценца, конечната одлука за БАТ сеуште е кај земјите 
членки (Member State). Ова е затоа што Членот 9 од Директивата кажува дека службите 
за лиценца мора да ги земат во обзир “техничките карактеристики на соодветната 
инсталација (постројка), нејзината географска локација и локалните услови на 
животната средина”.  

Релевантниот БРЕФ одреден за Кланицата со ладилник е: 

 Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-Products Industries, 
May 2005.) 

Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industry,January 
2006)” 

Генерално процесот на колење е главниот придонесувач кон загадувањето (во 
споредба со целиот процес на преработка на месо).  

Клучни прашања од животната средина за овој сектор се потрошувачката на 
енергија, загадувањето на водата и миризбата.  

Постојат неколку НДТ предложени во БРЕФ што обично содржат добри мерки за 
одржување.  

Во однос на генеричките НДТ применливи како добри мерки за одржување, треба 
да се применуваат следниве НДТ: 
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1. Употреба на Систем за управување со животната средина (EMS) кој ќе ги содржи 
сите следни карактеристики:  

Систем за управување со животната средина (ЕМС) за инсталација на IPPC може 
да содржи следниве компоненти: 

 дефинирање на политика за животна средина 

 планирање и воспоставување цели и целни активности 

 спроведување и работење на процедурите 

 проверка и корективни активности 

 преглед на управувањето 

 подготовка на редовна изјава за животната средина 

 валидација од тело за сертификација или надворешен проверувач на ЕМС 

 размислувања за дизајнирање за деактивирање на постројките на крајот на 
животот 

 развој на почисти технологии 
 
2. Обезбедување на обука  
3. Користење на  планирана програма за одржување  
4. Примена на заштита од преполнување на контејнери за масовно складирање  
5. Обезбедување и користење доволно контејнери  за масовно складирање  
6. Чување на нуспроизводите од животинско потекло за кратки периоди и по можност да 

се чуваат во фрижидер  
7. Затворање на нуспроизводите од животинско потекло за време на транспортот, утовар 

/ истовар и складирање/  
8. Процесирање на крвта 

 

ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛА 
Постоечките или можните мерки за елиминирање, намалување и контрола на 

емисиите во кланиците се опишани во овој дел. Упатувања за подетални описи во се 
дадени документот BREF. Исто така, постојат дополнителни техники наведени во Дел 
BREF 7.7  

Колење на живина 
Примарните чекори вклучени во колењето на живината се: 
 Прием на птици ( БРЕФ Дел 2.1.3.1) 
Од суштинско значење е темелно да се исчистат гајбите, модулите и возилата 

што се користат за превоз на птици  за да се намали ширењето на каква било 
инфекција што може да биде присутна.  

Во Кланицата со ладилник се применуват сите постапки на чистење и 
дезинфекција на  самиот влез возилото поминува низ дезобариера каде се 
врши дезингекција. По приемот на живината модулите се перат на посебна 
платформа во нечистиот дел  каде е инсталирана опрема за перење со помош 
на  млазици под притисок. 

Вентилација во објектот за прием на живина е обезбеден со страничен 
зиден вентилатор, со цел намалување на емисиите на прашина кои се 
јавуваат при истовар и закачување на птиците.  

Колење и искрварување ( БРЕФ Дел 2.1.3.2) 
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Најевтината опција за отстранување на крвта е да се собере одделно. Ефикасно 
крварење во технолошкиот процес и максималното собирање крв во тунелот за 
искарварување се неопходни. Добро дизајнираните тунели за крв треба да бидат 
доволно долги и да имаат доволно високи овални sидови за да ги зафатат сите 
излевања на  крв од свежо убиените птици. Тунелот за искарварување нормално е со 
двојно одводнување, еден отвор за пумпање на крвта или вакумско шмукување до 
цистерна за отстранување, а другата за вода за миење. Отстанатите приклучоци се 
затвараат со вентили кога тие не се во употреба. Во повеќето кланици,коритото за 
складирање на  крвта е закривено, така што делумно коагулираната крв може да се 
насочи да се исцеди во цистерната за складирање на крв. Ако прво се собере 
коагулираната крв, неколку литри вода може, обично може да се користи  за плакнење 
крв во резервоарот за крв. Потоа се отвора одводот што води до ПСОВ и се мие 
целото корито со вода Некои кланици дозволуваат да тече целата или значителен дел 
од крвта во ПСОВ. ПСОВ во овие случаи треба да биде оспособена за третирање на 
високиот COD и БОД. Ова може да вклучува производство на биогас.  

Крвта има најголема јачина на COD од сите течни отпадни води што 
произлегуваат од преработката на месо операции. Течната крв има COD од околу 400 
g / l и BOD околу 200 g / l. Задржувањето на крвта , според тоа, една од најважните 
контроли на животната средина во А. Поглавје 2 Индустрии за кланици и нуспроизводи 
од животинско потекло кланица. 

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. 

Попарување (БРЕФ Дел 2.1.3.3) 
По зашеметување и крварење, птиците се потопуваат во врел резервоар за да ги 

олабават пердувите. Птиците наменети да се продаваат замрзнати обично се „тврдо 
попарени“ на 56 - 58 ºС. 

Труповите што треба да се ладат на воздух, за свежа продажба, најчесто се „меки 
попарени“ на 50-52ºC за да се избегне оштетување на кутикулата и резултат на 
промена на бојата на кожата.  

Во нордиските земји, кокошки за замрзнувањето се попарени на приближно 58 - 60 
ºC, а кокошките за разладена дистрибуција се попарени на приближно 50 - 51 ºC . 

Како што птиците влегуваат во врелиот резевоар, тие можат да извршат нужда, 
што доведува до акумулација на фекални материјали во водата. Во  вода, изметот на 
живината се дисоцира и формира амониум нитрат и урична киселина која формира 
природен пуфер кој има ефект на одржување на врелиот резервоар   со околу pH 6, 
точката во која салмонелите се најотпорни на топлина. Во повеќето случаи, врелоит 
резервоар се празни на крајот на дневната смена кога  вода ќе се олади и се врши 
темелно чистење и дезинфекција. 

Oтстранување пердуви и отстранување на главата и нозете (БРЕФ Дел 
2.1.3.4) 

Пердувите најчесто се носат во централизирана точка за собирање преку канал за 
вода што тече брзо и се наоѓа под машината. Пердувите потоа можат да бидат 
испратени за рендерирање, компостирање, совпаѓање со ѓубре од пилешко во големи 
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постројки за согорување или депонија, иако последното е станување помалку достапен 
како опција [241, Велика Британија, 2002]. Системи за собирање суви пердуви, 
користејќи a понекогаш се користат подвижна лента опремена со вакуум или 
компримиран воздух, на пр. ако пердувите треба да бидат испорачани во индустријата 
за пердуви. 

Во Кланицата со ладилник Неготино дел од пердувите се собираат рачно 
дирекно од каналот кој се наоѓа под машината  за грубо перење во пластични 
вреќи и се складираат во контејнер за отпад од животинско ткиво. 
Остатокот од пердувите преку одводниот канал се испираат до главната 
собирана шахта во објектот која е опремена со ситна решетка. Пердувите се 
задржуваат на решетката а водата поминува во главната собирната шахта.   

Евисцерација (БРЕФ Дел 2.1.3.5) 
Вообичаена практика е да се дозволи утробата да остане приврзана за нивната 

природна ткива и да ги обеси над задниот дел од трупот за постмортна инспекција. 
Постојат и техники каде конвејерот ги држи птиците хоризонтално за главата и ги тресе 
така што кога ќе се отстранат од телесната празнина, излегуваат странично и се 
ставаат на послужавник покрај птица. 

Ладење ( БРЕФ Дел 2.1.3.6) 
По евисцерацијата и инспекцијата, свежото месо од живина мора веднаш да се 

исчисти и да се излади во согласност со хигиенските барања до температура не 
поголема од 4ºC. Постојат неколку дизајни на користена опрема за ладење; 
најпопуларни се потопување, спреј-разладувачи и клима/воздух-разладувачи.. 

Директива 92/116 / ЕЕЗ на Советот од 17 декември 1992 година за изменување и 
дополнување Директива 71/118 / ЕЕЗ за здравствени проблеми кои влијаат на 
трговијата со свежо месо од живина [223, ЕЗ, 1992] ги утврдува законските барања. 
Трупови и делови од живина не смеат да се ладат со вода со едноставно потопување 
во контејнер со ладна вода.  

Повеќето преработувачи на пилешко месо сега се префрлија на ладење на 
воздухот затоа што се користи најмалку вода и го продолжува рокот на траење на 
производот.   

Во Кланицата со ладилник Неготино се спроведува  постапка на перење  
(туширање) во кабина за туширање со спреј чилери. Кабината за туширање 
преставува бункер во кои од двете страни има по една цевка со бренери преку 
кои под притисок се измиваат птиците. Исто така од двете страни има 
поставено по една осовина со гумени перки кои ротираат во спротивен правец 
за темелно миење. 
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Техники Ракување со материјалите, складирање на суровините  

 
 Складирање на нуспроизводи од кланица 
Генерираните животински нуспроизводи се одстрануваат со собирање за 

обработка или отстранување ( БРЕФ Дел 2.1.4) 
Правилата за животни и јавно здравје се утврдени во Регулативата АБП 

1774/2002/ЕЗ, во која меѓу другите работи се опфатени и складирање на животински 
нуспроизводи. 

Општо, складирањето на нуспроизводите од животинско потекло може да се 
изврши во затворен објект, управуван под негативен притисок, обезбедена со 
екстрактивна вентилација поврзана со постројка за абтеманција.  

Одлуката дали да се складираат нуспроизводи во толку затворен простор  или  во 
ладилниот простор може да зависи од тоа дали се наменети за продажба или за 
отстранување.  

Некои кланици чуваат нуспроизводи од животинско потекло во отворени 
контејнери на отворено и се потпираат на нивно  често отстранување од локацијата, на 
пр. еднаш или двапати на ден, за да се спречат проблеми со мирис. 

Во Кланицата со ладилник Неготино складирањето на нуспроизводи од 
животинско потекло во отворени контејнери на отворено кој во текот на 
технолошкиот процес во текот на денот се празни во зависност од 
потребите. По завршување на дневната смена се врши миење и дезинфекција 
на контенјерот за одстранување на непријатните мириси. 

 
Потрошувачка на вода 
Значајни области за потрошувачка на вода во кланиците може да вклучуваат: 

чистење на кланица, технолошката линија за колење , миење на трупови, миење на 
возила, чилери за ладење и вода за лична хигиена.  

 
Табела : Проценета дистрибуција на потрошувачката на вода во некои дански 

кланици живина [134, Нордиски држави, 2001] 

Пријавена потрошувачка на вода во Фински кланици направена врз база на 
истражувања на Фински институт за животнан средина изнесува; 

Потрошувачка на вода на тон произведен труп изнесува 4270 литри (л). 
Постојат неколку важни забелешки кои треба да се земат во предвид од делот за 

BREF кои се однесуваат на НДТ  во делот на потрошувачката на вода; 
Клучен чекор во управувањето со индустриските отпадни води е да се осигура 

дека е направено се што е можно во минимизирањето на волуменот на употребената 
вода. 



Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  105 
 

 
План за управување со потрошувачка на вода 
 

 Мерниот инструмент- водомер мора да биде редовно одржуван во исправна 
состојба и калибриран. 
 Да се води детална евиднција на потрошувачката на вода 
 Редовна контрола на исправноста на славините за вода. 
 Секаде каде што е можно да се применува суво чистење на инсталациите и сув 
транспорт на нуспроизводи  -Dry cleaning of installations and dry transport of by-
products (4.1.12 ),  
 Регулитање на пристсокот на водата на. пр. таму каде што е потребен најголем 
пристисок на останатите места се поставуваат регулатори со цел намалување на 
потрошувачката на вода (4.1.10 Supply of pressure-controlled water and via nozzles) 

Употреба на енергија 
Најголемиот процес на трошење енергија во кланиците е ладење. Друго 

областите што користат енергија вклучуваат греење на вода, производство на пареа и 
опрема операција. (БРЕФ 4.1.16, 4.1.17) 

 
Спроведување на системи за управување со енергија  
Подобрувањето на енергетската ефикасност може да доведе до значителни 

финансиски заштеди, постигнати придобивки од животната средина односно  
потенцијални намалувања на другите нивоа на потрошувачка и емисија поврзани со 
некои операции на единиците. На пример, може да резултира намалена потрошувачка 
на топла вода  може да придонесе за  помала потрошувачка и на енергија и на вода. 
Во кланиците значителен дел од вкупната енергија е од ладење надвор од времето на 
колење. 

Во насока на спроведување на систем за управување со енергијата во Кланица со 
Ладилник Неготино се преземени слеедниве мерки  
 Коморите за ладење се управуваат со автоматска контрола и подесување на 

потребната температура. Отчитувањето е на надворешен дисплеј. 

 Како дополнителни активности за енергетска ефикасност се преземни со 

поставување на зидна изолација на  Објектот за колење. 

 Стерилизаторите за ножеви се опремени со дисплеј за автоматско подесување на 

потребната температура. 

Ситемот за управување со енергија вклучува 

 Контролата на заптивање на сите врати  
 Контрола на греачите од секоја врата 
 Контрола на оштетеноста на повшините од вратите од механички удари  
 Контрола на исправноста на чарките од врата и нивна функција  
 Контрола на функционирање на рачки за отварање и затварање на вратите  
 Контрола на исправноста на сите сигнални сијалици на електро таблите, 

светлосните и алармите  
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 Контрола на сите склопки и биметали  
 Контрола на мерните инструменти  
 Контрола на вентилаторите  
 Проверка на термостатската регулација на температурите во коморите. 

 

Ризик за животната средина - 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 

(СРМ) материјали за ризик. 
 мириси од складирање и ракување со нуспроизводи од животинско 

потекло  
  отпад  
 бучава од опрема и животни, исто така може да бидат локални 

прашања. 

 

Емисии во воздухот 

Емисиите во воздухот вклучуваат SOx, NOx, CO и честички од котлите. Мирисот 
може да биде значајно локално прашање, и може да произлезе од ракување и 
складирање на животински нуспроизводи и третман на отпадни води на лице место. 
Може да има асоцирани емисии на прашина со области за прием на живина. Постои 
потенцијал за ослободување на гасови за ладење и СО2 (BREF 1.3.1 и 3.1.1). 

 
Следниве техники можат да се користат за сите кланици за третман на емисиите 
во воздухот и мирис: 
• Употреба на биофилтри на издувниот воздух за да се отстрани мирисот  
• Употреба на биокрашеви на издувниот воздух за да се отстрани мирисот од 

мала концентрација, со високи волуменски потоци  
• Употреба на филтри со активен јаглен на издувниот воздух за да се отстрани 

миризбата  
• Намалување на прашина при прием на птици во кланици од живина, со 

употреба на филтри за ткаенинаили  влажен чистач . 
• Замена на  мазут со  природен гас каде што е можно  или со горива  горивима 

од биомаса. 
 

Емисии во вода 



Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  107 
 

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

Складирање и ракување со крв, цревни сокови, детергенти, отпадна вода, 
ладилни средства и гориво се потенцијални извори на контаминација на почвата и 
подземните води. 

Согласно БРЕФ  следниве техники може да се користат за третман на отпадна 
вода од сите кланици: 
 

• Одстранување на цврстите материи пред влез во ПСОВ со помош на 
решеткасти сита. 

• Одстранување на мастите со поставување на маслофаќачи  
• Употреба на постројка за флотација за отстранување на маснотии и цврсти 

материи, како што е флотација на растворен воздух или механичка 
флотација. 

• Користење на  система за биолошкиг третман за биоразградување на  
органските супстанци. 

 
Во насока на подобрување на квалитетот на отпадната вода операторот 

во програмата за подобрување во прва фаза предложи поставување на 
маслофаќач за зафаќање на масти и масла. 

 

Отпад 

Цврстиот отпад од кланицата може да вклучува нуспроизводи од животинско 
потекло, лариж и миење возила цврсти материи, тиња од постројки за третман на 
отпадни води, чисто и контаминирано пакување на помошни суровини, заштитна 
облека и опрема ( БРЕФ Дел 3.1.1). 

 Евиденција на количните на отпад на дневна и месечна основа. 
 Годишен  извештај за мерки кои се преземаат за намалување на отпадот 

заедно со материјален биланс на сите итпадни материјали 

Инфективност 

Ракувањето со специфициран материјал за ризик (СРМ) доколку се евидентираат  
мора да се изврши во согласност со Регулатива (ЕЗ) бр. 1774/2002 за утврдување на 
здравствени правила во врска со нуспроизводи од животинско потекло, кои не се 
наменети за човечка исхрана (БРЕФ 1.3.2.3 и 1.5). 

 

... 

4.2.7 Бучава 
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Клучните извори на бучава и вибрации поврзани со секторот за колење 
вклучуваат бучава од животни, возила, раздвојување на трупови, ладилни компресори, 
климатизација и системи за вентилација ( БРЕФ Дел 3.1.1). 

Систем за управување со бучава (Дел 4.1.36) 
Ефективните мерки за намалување на бучавата вклучуваат: 

 Повеќето сообраќајни звуци произлегуваат од начинот на управување на 
возилото намалување на брзината на транспортните возила  и стабилно 
возење, поставу 

 вање на вештачки препреки 
 Редовна контрола на исправноста на вентилаторите 
 Кога е возможно вратите се чуваат затворени преку ноќ и за време на ден. 

 

Месечни записи кои е потребно да се чуваат  

 Искористена електрична енергија за процесот на обработка и сродните 
операции (на пример: греење, ракување, лабораторија, ладење, 
осветлување). 

 Горива што се користат за греење.  

 Количества птици (кг и број) примени за колење/преработка. 

 Количества на добиено/преработено пилешко месо (кг). 

 Количества на нуспроизвод (тони)  

 Количини и видови на пакување (кг) што се користат во пакувањето на 
еднодневни пилиња (кога е применливо). 

 Отфрлени количества и видови на амбалажа (кг). 
-Како отпад (кога пакувањето е поинаку неупотребливо). 
-Рециклирано (кога пакувањето не се користи повторно од 

одгледувачот).  

 Вид и извор на пакување како што следува: 
Видови на пакување што се користат во фабриката за преработка. 
Пакувања користени од одржливи извори 
Колкав % од амбалажата доаѓа од одржливи извори? 

 Волумен на употребена вода. 

 Количество и вид на гас за ладење што се користи за замена или 
надополнување (само за простории за разладување) 
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ПРИЛОГ X 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ИТНО РЕАГИРАЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.... 
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..... 

ВОВЕД  

 
За спречување на хаварии и реагирање во итни случаи предвидени се соодветни 

процедури со кои операторот ѓи испитува активностите и ѓи идентификува случаите 
каде може да се појават ситуации кои би можеле да доведат до настани кои имаат 
негативна последица и влијание врз животната средина. 

Инцидентите од механички карактер, Кланицата со Ладилник навремено ги 
решава преку ангажирање на стручни лица кои се дел од инсталацијата или пак 
непосредно преку договор со надворешна компанија за што побрзо отсранување на 
настанатите проблеми.  

 
Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации 
 
Тип на несреќа                                                      Аспекти  

Инцидент  

Пожар на објектите, инсталациите Згради, Магацин за складирање на 
средства за дезинфкција 

Гасна подстаница 
Магацин во ладилник 
Објект за колење 
 

Механички или електричен дефект Линија за колење 
Комори за ладење 
Вентилација,цевководи од 

ладилници,  

Излевање Средства за дезинфекција 
Технолошки отпадни води 
Истекување на фреон 

Експлозија Топловодна постаница 

Вонредни ситуации  

Земјотрес Објекти 

Поплави  Објекти 
 

 
 
Операторот има воспоставено и одржува План за реагирање при инцидентни 

случаи со цел да се сведе на минимум траењето на последиците. 
За ефикасна имплементација на Планот за реагирање при инцидентни случаи ќе 

се спроеде обука за целиот инволвиран персонал.  
По справување со инцидентната ситуација лидерот на тимот за спроведување на 

Планот за реагирање при инцидентни случаи подготвува извештај со фактите. 
Плановите за реагирање при инцидентни случаи се ревидираат по настанот или 

на годишна основа , со цел да се изврши негово подобрување. 
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План за реагирање при инцидентни случаи 

Вид на 
инцидент/вонредна 

ситуација 

Можни влијанија на ЖС Мерки 

Пожар на објекти и 
инсталации 

Загадување на воздухот, 
почвата, водата. 

Искучување на доводот на 
електричната енергија 
Итен повик на службите за ПП 
заштита и итната помош. 
Евакуација на персоналот. 
Изолирање и дислокација на 
складирани запаливи 
материјали  (плински боци). 
Обука на вработените за 
користење на ПП апарати и 
хидранти. 
Контрола и превентивно 
одржување на ПП апарати од 
страна на овластен субјект. 
Примена на правилникот за 
заштита при работа и 
Нормативот за користење на 
лични заштитни средства. 

Механички или 
електричен дефект 

Загадување на почва Запирање на технолошкиот 
процес и сите доводи на 
енергенси и флуиди. 
Дефектажа и одстранување на 
дефектот. 
Доколку операторот не поседува 
стручно лице за поправка на 
дефектот ангажира соодветни 
стручни компании.   
 

Излевање Загадување на почва 
 
 
  

Преземање на активности за 
одстранување на излевањата 
преку употреба на апсорбенси 
материјали, струготини или 
песок за брзо впивање.  

Експлозија од плински 
боци 

Опасност по животот на 
вработените и 
загадување на воздухот 

Контрола на исправноста на 
плинските боци и инсталација. 
Примена на правилникот за 
заштита при работа и 
Нормативот за користење на 
лични заштитни средства. 
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Земјотрес  Запирање на технолошкиот 
процес и сите доводи на 
енергенси и флуиди.  
Итен повик на службите за ПП 
заштита и итната помош 
Редовно превентивно 
одржување на опремата и 
инсталациите. 
Санација на оштетувањата од 
било каков вид со соодветни 
стручни компании. 
Испитувања на технолошката 
линија пред пуштање во 
употреба. 
Примена на правилникот за 
заштита при работа и 
Нормативот за користење на 
лични заштитни средства  

Поплава Загадување на водите и 
почвата 

Контрола на системот за одвод 
на технолошката отпадна вода. 
Контрола на системот за 
таложење и негово одржување 
во исправна состојба. 
Анализа на технолошката 
отпадна вода по вакви состојби. 
Доколу се појават 
неусогласености  се преземаат 
соодветни мерки. 
Примена на правилникот за 
заштита при работа и 
Нормативот за користење на 
лични заштитни средства 
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ПРИЛОГ XI 
 

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО  
ЗАПОЧНУВЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 
 
 

 

 Престанок со работа  

 Реставрација на локацијата 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..... 
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ПРЕСТАНОК СО РАБОТА  
 

Кланицата со Ладилник ЕВРОКОМ не работи повеќе од три години и досега има 
спроведена пракса за времено затварање на објектот. 

 Во период на времено затварање на инсталацијата се преземени сите потребни 
заштитни мерки за сведување на минимум на  штетните влијанијата врз животната 
средина и во овој период не е евидентирано никакво загадување.  

Затварањето на инсталацијата немаше штетно влијание на животната средина.  
Во  моментов на склучување на Договор за закуп помеѓу ЕВРОКОМ и  

ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД на предметната локација е евидентирана следнава 
состојба: 

 
- Во магацините за складирање нема складирано никакви суровини. 
- Сите работни простории се исчистени и затворени. 
- Целокупната опрема е исчистена и надвор од употреба. 
- На предметната локација не е евидентиран никаков вид на отпад. 
- Во системот нема истекување на отпадни води.  
- Електричната инсталација и процесната опрема  се одржувани во 

оперативна состојба. 
- Сите објекти се во безбедна состојба. 
- Објектот е под видео надзор. 

 
РЕСТАВРАЦИЈА НА ЛОКАЦИЈАТА 
Со склучување на Договор за закуп операторот ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД 

започна постапки за реставрација на локацијата. 
Во месец Септември се изврши пробно тестирање на технолошката линија  
 
- Извршено е чистење и дезинфекција на сите простории во објектот. 

- Извршено е проверка и сервисирање на целокупната процесна опрема. 

- Ивршена е проверка на исправноста на електричната инсталација, 

водоводната инсталација. 

- Проверка на хидранската инсталација 

- Проверка на исправноста на ПП апарати. 

- Склучен е Договор за постапување со отпад со ЈКП Комуналец Неготино. 

 
По завршувањето на Договорот за закуп операторот ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРЕШ 

ФАРМ ќе ги преземе сите потребни мерки за заштита на животната средина согласно 
Програма за престанок со работа. 

Во евентуален случај на ставање вон функционална состојба или подолготраен 
прекин на работа работа, управителот и раководителот на производство спремни се и 
одговорни за спроведување на следните мерки:  

Привремените залихи од суровини треба да ги отстранат со продавање. Во 
принцип во инсталацијата не заостануваат големи количини од суровини и производи 
бидејќи се работи за производи со ограничено времетраење, додека суровините нема 
да бидат набавувани во случај на потенцијален престанок на работа.. Истите се 
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набавуваат по потреба, а со оглед на фактот дека инсталацијата не работи со 
контиунитет туку по потреба, голема е веројатноста дека нема да има големи залихи на 
суровини и производи во случај на престанок на работа на инсталацијата. 

 При престанок со работа потребно е  операторот да ги преземе 
административните мерки го вклучуваат следното: 

 Операторот на инсталацијата треба да обезбеди адекватно 
известување до релевантните владини институции и јавноста, вклучувајќи и 
соопштенија до медиумите, за затварање на постројките; 

 Операторот на инсталацијата на жителите од околината треба да им 
посочи лице за контакт, за да разговараат за евентуални проблеми; 

 Водење на евиденција за сите активности при затварање, 

 Подготовка на план за  ремедијација на постројките; 

 Обезбедување на некој од клучниот персонал (безбедност и здравје,) 
кој што треба да биде присутен на локацијата за заштита во итни/кризни 
ситуации).  

 
Со планот за престанок за работа и управување со резидуи се претпоставува дека 

периодот на затварање би бил однапред познат. За таа цел потребно е да се направат 
следните чекори:  

- Преглед на сите суровини, помошни материјали и производи, се со цел да се 
дефинираат складираните количини и да се направи план за нивно управување до 
затварањето, се додека не бидат исцрпени или сведени на минимум.  

 - Селекција на употреблива и неупотреблива опрема и нејзино конзервирање до 
нејзина реупотреба.  

-  Комплетно чистење и дезинфекција на објектот и ставање на карантин на истиот 
како не би дошло до инфекција на истиот; 

 - Конзервација на постројките и опремата: исклучување на сета опрема на начин 
соодветен за заштита на животната средина, ослободување на преостанатата енергија 
(како што се притисок, вода, масло, електрична енергија итн). 

 - Обезбедување на локацијата од неовластени посетители:  
- Дислокација на сите хемикалии кои се чуваат на локацијата на исталацијата: 
- Дислокација на специфично ризичниот материјал;  
- Поставување на предупредувачка сигнализација 
 
Планот ќе предвиди:  

- Раководството да направи преглед на сите суровини, репро материјали и 
производи, да направи листа со расположиви количини и да издаде налог 
за набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за 
преостанатиот период на годината; 

- Раководството да направи листа на непотрошени количини основни 
суровини како и на сите помошни материјали кои до денот на престанок со работа ќе 
треба да се вратат кај добавувачот или да се продадат;  

- Редовно да се ажурира листата на компании на кои можат да им се понудат 
сите заостанати непотрошени материјали. 
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- Контрола на влијанието на отпадот Планот ќе предвиди начин на 
постапување со сите видови отпад создадени на локацијата согласно обврските како 
создавач на отпад, а кои произлегуваат од Законот за управување со отпад  
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ПРИЛОГ XII 
 

НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. 
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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.  

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 
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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, 
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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. 

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. 
 

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. 
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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    
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. 
 
Цврст и течен отпад 
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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. 

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: 

 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 
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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 соодветно решени со прописно изведени олуци конектирани 
во атмосверкста канализација. 

Не се евидентирани загадувања на почвата и подземните води.   



Барање за Б интегрирана еколошка дозвола                                                                              
Кланица со Ладилник -Неготино 

 

  124 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


