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1 ВОВЕД 

Инсталацијата за производство, обработка, преработка и конзервирање на животинско и 

живинско месо, Месна индустрија и кланица ДОО Свети Николе (во понатамошниот текст 

„МИК“ ДОО Свети Николе) е лоцирана на југоисточната страна од Свети Николе на левата 

страна од магистралниот пат Велес-Штип.  

Инсталацијата произведува широк асортиман финални сувомеснати и конзервирани производи 

од месо и свежо месо. 

Инсталацијата ја сочинуваат повеќе објекти: депо за жива стока, кланица, производна хала, 

помошна хала и котлара, машинска хала, работилница, пречистителна станица, трпезарија и 

гардероба, магацин за конзерви, рампа за готов производ, магацин за зачини и свежо месо, 

управна зграда, лабораторија, продавница, пумпна станица, хлоринаторна станица, резервоар 

за мазут со танквана, бензинска пумпа. 

Инсталацијата „МИК“ ДОО Свети Николе е постоечка Инсталација, која во согласност со 

Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15) како и Уредбата за 

определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно 

дозвола за усогласување со оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање 

за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 89/05), припаѓа во Прилог 2, Точка 6. Останати активности Подточка 6.4. Обработка и 

преработка наменети за производство на храна од животински суровини (освен млекото) со 

капацитет на готови производи од 5 до 75 t/ден.  

Во согласност со законските барања и прописи, Инсталацијата треба да поседува Б 

интегрираната еколошка дозвола, која ја издава Органот на локалната самоуправа на општина 

Свети Николе надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот 

текст надлежниот орган). Работењето на Инсталацијата треба да биде во согласност со 

барањата и условите поставени во Б интегрираната еколошка дозвола. 

Во 2010 година Инсталацијата „МИК“ Свети Николе, подготви Барање за добивање  дозвола за 

усогласување со оперативен план, кое на 28.01.2010 година е доставено до Надлежниот орган. 

Врз основа на наодите и согледувањата од извршената теренска посета на Инсталацијата на 

24.03.2010 година од страна на надлежниот орган и презентираните податоци во содржината 

на Барањето, до Операторот на Инсталацијата се доставени забелешки и согледувања во 

форма на записник и од истиот е побарано да изврши надополнување на Барањето.  

На 25.08.2010 година до надлежниот орган-општина Свети Николе, од страна на Операторот е 

доставено надополнување на Барањето за добивање  дозвола за усогласување со оперативен 

план. 

Врз основа на комплетираната документација, на 25.08.2010 година Градоначалникот на 

општина Свети Николе издал Нацрт Дозвола за усогласување со оперативен план бр. 11-47/1-

11, а на 06.09.2010 година и Дозвола за усогласување со оперативен план бр.11-47/1/17.  

Дозволата за усогласување со оперативен план бр.11-47/1/17 е издадена во согласност со 

Законот за животна средина и Уредбата на определување на активностите на инсталациите за 

кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен 

план и временски распоред за поднесување барање за усогласување со оперативен план до 

одобреното ниво на дозволата. 

Во Дозволата се наведени условите и барањата под кои може да работи Инсталацијата. 

Составен дел на Дозволата е Оперативен план во кој се дефинирани шест (6) активности кои 

Операторот на Инсталацијата треба да ги реализира најкасно до 2013 година, со цел добивање 

Б-интегрирана еколошка дозвола. 

Во периодот на усогласување, поточно од 06.09.2010 година кога е издадена Дозволата за 

усогласување со оперативен план до 01.04.2014 година, предвиден рок за реализација на 

оперативните планови дефиниран во став 1 од член 138 од Законот за животна средина 

реализирани се најголем дел од предложените активности од Оперативниот План на 

Инсталацијата, односно идентификувани се низа подобрувања во однос на состојбата од 2010 

година.   
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Со цел да се добие јасна слика за реализираните активности, сегашната состојба во 

Инсталацијата, промените настанати во периодот од 2010 до 2015 година, преземените мерки 

за заштита на животната средина, емисиите во медиумите и областите во животната средина, 

програмата за подобрување во која се дефинирани активности кои Инсталацијата треба да ги 

спроведува за заштита на животната средина во текот на работниот век и сл. Операторот на 

Инсталацијата подготви Извештај за реализација на Оперативниот План од Б-Дозволата за 

усогласување со оперативен план. 

Овој Извештај ќе биде поднесен до Органот на Локалната самоуправа на општина Свети 

Николе, надлежен за работите од областа на животната средина со цел добивање Б-

Интегрирана еколошка дозвола. 

Во поглавјата од овој Извештај ќе бидат презентирани состојбите, промените и активностите 

кои ги презел Операторот на Инсталацијата во периодот по издавање на Дозвола за 

усогласување со оперативен план. Содржината на Извештајот ги вклучува поглавјата кои се 

пропишани со Барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план и 

Дозволата за усогласување со оперативен план. 

 

 

 

 

 

ПОТПИСНИК НА ИЗВЕШТАЈОТ 

 

Управител на „МИК“ ДОО Свети Николе 
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2 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

Во периодот од добивањето на Б-Дозвола за усогласување со оперативен план за 

Инсталацијата „МИК“ ДОО Свети Николе, поточно од 06.09.2010 до 01.04.2014 година, нема 

промени во правниот и сопственичкиот статус на компанијата и користењето на земјиштето. Во 

овој период има промена на бројот на вработени, како и надлежностите на вработените.  

Врз основа на извршената реконструкција на објектите во рамките на Инсталацијата, поточно 

реконструкцијата на погонот за термичка обработка на производите (дополнително 

инсталирање на две пушници), создадени се можности за зголемување на количината на готов 

производ.  

Врз основа на создадените можности, побарувачката на пазарот и акциониот план на 

Инсталацијата (кој се подготвува за секоја година), во Инсталацијата е променет 

проектираниот капацитет на готов производ од 15 t/ден на 20 t/ден. Проектираниот капацитет е 

одобрен со решение од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, врз основа на член 139 

од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 

53/11, 1/12, 164/13) и член 5 од Уредбата за начинот за спроведување на постапката за 

преструктуирање на објектите и операторите со храна од животинско потекло, моделот на 

барањата и роковите за спроведување на активностите на постепено унапредување на 

објектите кои не се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно здравје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08, 51/11).1 Иако е зголемен 

проектираниот капацитет во Инсталацијата, оперативниот капацитет изнесува 15 t/ден готов 

производ за периодот 2014 и 2015 година.  

Операторот на Инсталацијата поседува Дозвола за усогласување со оперативен план 

издадена од Надлежниот орган за проектиран капацитетет на готов производ од 15 t/ден.  

Во согласност со условите од Дозволата, Инсталацијата не смее да работи над капацитетот 

наведен во Барањето, без писмено одобрение од Надлежниот орган. Имајќи предвид дека со 

реконструкцијата на објектите проектираниот капацитет на Инсталацијата е зголемен и реално 

постои можност за работа со поголем капацитет, во случај на производство на готов производ 

повеќе од 15 t/ден, Операторот на Инсталацијата ќе го извести Надлежниот орган. Врз основа 

на писменото одобрение од Надлежниот орган ќе се одобри работата на Инсталацијата со 

зголемен капацитет. 

Во Оперативниот план од Дозволата се наведени активности кои Операторот на Инсталацијата 

треба да ги реализира во одреден временски период, со цел да се задоволат законските 

барања и да се постигне заштита на животната средина.  

Табела 1 Оперативен план 

Бр. Мерка Датум на 

реализација 

Степен на 

реализација на 

активност 

1 Активност бр.1  

Реконструкција на пречистителната станица за отпадни 

води и ставање во функција на истата 

31.12.2011   

2 Активност бр. 2 

Изработка на Студија за одредување на локација за 

депонирање на отпадот од колење на добитокот 

31.12.2012 Х 

3 Активност бр.3 31. 12.2011   

                                                           
1 Операторот на Инсталацијата поднесе барање до Агенцијата за храна и ветеринарство на Република 

Македонија за издавање решение за привремено одобрување на оператор со храна и објект за 

производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло во постапка на 

преструктуирање. Врз осносва на поднесеното барање, Агенцијата издаде Решение (бр. 12-861/2 од 

23.02.2015 година) со кое се дефиниран проектираниот капацитет на Инсталацијата. Решението е 

приложено во Додаток 1 од овој Извештај.  
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Реконструкција на инсталацијата  и доградба на објект за 

преработка на суровините во готов производ, како и 

реновирање на пушниците за термичка обработка  

4 Активност бр.4 

Имплементација на НАССР систем поради зголемување 

на безбедноста на храната на повисоко ниво и 

исполнување на законските обврски 

31.12.2010   

5 Активност бр.5 

Воведување на систем за управување со животната 

средина ИСО 14001 

31.12.2013 Х 

6 Активност бр.6 

Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел 

подигање на свеста на вработените за водење грижа за 

животната средина 

30.06.2011   

Во табелата погоре е прикажан степенот на реализација на предвидените активности во 

Оперативниот план и во согласност во зададениот временски рок за реализација, може да се 

заклучи дека од шест (6) активности четири (4) се реализирани во зададената временска 

рамка, додека две (2) активности не се реализирани.  

Во продолжение е даден краток опис на активностите од Оперативниот план, начинот на 

нивната имплементација, како и причината за нереализација на двете активности во 

зададениот временски рок.  

Активност бр.1 Реконструкција на пречистителната станица за отпадни води и ставање 

во функција на истата  

Во 2011 година, Операторот на Инсталацијата изврши реконструкција на пречистителната 

станица за третман на техничките отпадни води од Инсталацијата и истата година добиено е  

одобрение за употреба на пречистителната станица.   

Активност бр. 2 Изработка на Студија за одредување на локација за депонирање на 

отпадот од колење на добитокот 

Во периодот на усогласување со оперативниот план-01.04.2014 година до сега, оваа активност 

не е реализирана, бидејќи Операторот на Инсталацијата нема надлежност да одредува 

локации за депонирање на ваков вид отпад. Надлежни органи за одредување на локација за 

депонирање отпад е Министерството за животна средина и просторно планирање и Локалната 

самоуправа на чија територија се наоѓа локацијата за депонија.  

Активност бр. 3 Реконструкција на Инсталацијата и доградба на објект за преработка на 

суровините во готов производ, како и реновирање на пушниците за термичка обработка 

Во Инсталацијата е извршена реконструкција на објектите, односно доградба на објект за 

преработка на суровините во готов производ, поточно реновирање на пушниците за термичка 

обработка, исто така извршена е реконструкција на машинската сала и котларата.   

Активност бр. 4 Имплементација на НАССР систем поради зголемување на безбедноста 

на храната на повисоко ниво и исполнување на законските обврски 

Оваа активност е реализирана, односно Операторот на Инсталацијата има воведено НАССР 

систем во 2006 година и истиот се имплементира во секојдневното работење.  

Активноста бр. 5 Воведување на систем за управување со животната средина ИСО 14001  

Оваа активност сеуште не е реализирана. Операторот на Инсталацијата нема законска обврска 

за спроведување на истата, но постои желба истата да биде импелемнтирана во моментот кога 

ќе се обезбедат финансиски средста.  

Активност бр. 6 Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста 

на вработените за водење грижа за животната средина 

Во Инсталацијата континуирано се спроведуваат активности за подигање на свеста на 

вработените за водење грижа за животната средина.  

Во поглавјата кои следуваат е даден детален опис за реализацијата/нереализацијата на 

активностите од Оперативниот план, како и дополнителните активности кои се преземени во 
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Инсталацијата со цел да се подобри производниот процес, да се намалат загадувањата врз 

животната средина, а исто така да се исполнат законските барања за заштита на животната 

средина.  

3 ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ 

Операторот на Инсталацијата во изминатиот период изврши реконструкција на Инсталацијата 

и доградба на објект за преработка на суровините во готов производ, како и реновирање на 

пушниците за термичка обработка. Оваа реконструкција е направена во согласност со 

Активност бр.3 од Дозволата за усогласување со оперативен план. Исто така во Инсталацијата 

е извршено реновирање на котелската постројка. Имплементираните активности не значат 

нови извори на емисии во животната средина, туку напротив истите допринесуваат за заштеда 

на енергија и подобрување на производниот процес.   

Исто така Операторот на Инсталацијата, ја реализираше Активноста 1 од Оперативниот План, 

односно изврши реконструкција на пречистителната станица за отпадни води и и истата е 

ставена во функција. 

Во продолжение е даден краток опис на извршените активности во рамките на Инсталацијата, 

како и целта на реконструкцијата на објектите.  

Исто така во ова поглавје е даден опис на садовите за чување нафта, амонијак, мазут со 

танквана со цел да се прикаже нивната моментална состојба.  

 Реконструкција на инсталациите и доградба на објект 

Погонот за преработка на суровини беше изграден од термоизолациони панели лим-стиропор 

со слаби термоизолациони карактеристики, при што се создаваа големи термички и енергетски 

загуби. Со цел да се постигне заштеда и поголема енергетска ефикасност, неминовна беше 

замена на стариот панел со нов. За реализирање на оваа цел најпрво се изработи технолошки 

проект за целосна реконструкција на производниот погон и после неговото усвојување започна 

имплементација на истиот.  

Реконструкцијата објектите, инсталациите, машините и опремата погон вклучи: 

 Изградба на меѓукатна конструкција, со што се намали висината на дел од 

производните простории и притоа се доби нов деловен простор со површина од околу 

1750 m2 ; 

 Изградба на нови производни простории од панел со добри термоизолациони 

карактеристики, отпорен на сол, органски материи и киселини;  

 Изработка на нова канализација за технолошки води и поставување на нови иноксни 

сливници; 

 Изработка на нови подови од епоксид и феробетон, погодни за лесно одржување на 

хигиената; 

 Набавени се и инсталирани две пушници за термичка обработка на месо (FESMANN) со 

скратен процес на термичка обработка, зголемена енергетска ефикаасност и подобар 

квалитет на производот;  

 Извршена е реконструкција на сушарите;  

 Заменети се старите и енергетски неефикасни компресори во разладниот систем со 

нови и енергетски ефикасни, како и дел од разладната инсталација;  

 Заменет е стариот парен котел, енергетски неефикасен со големи енергетски загуби и 

зголемена емисија на штетни емисии во воздухот, со нов со кој се постигнуваат 

поголеми енергетски заштеди и намалена емисија на емисии во воздухот, додека 

другиот котел се репарира и истиот ќе биде ставен во функција.  

 Опис на новите пушници 

Во Инсталацијата се набавени и се користат две нови пушници, со цел да се скрати времето на 

термичка обработка на полутрајните димени производи, а со тоа се постигнува и заштеда на 

енергија. Пушниците се марка FESSMAN, и истите и се снабдени со понов модел на 
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димогенератори со поголемо производство на дим, со што се скратува времето на димење, 

односно  скратување на времето на целата термичка постапка.  

Новите пушници имаат подобар систем за перење, со што одржувањето на хигиената на истите 

е поквалитетно. Тие се инсталирани во истата просторија, веднаш покрај старите пушници. 

Поголемиот дел од производите термички се обработуваат во овие две пушници, а еден дел од 

производите кои одат само на барење (без димење) се третираат во старите пушници, односно 

се користат и старите пушници само за одреден дел на производи. 
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Слика 1 Изглед на новите пушници 

 Опис на извршените активности за реконструкција на сушарите 

Реконструкцијата на сушарите за сушење на месо и производи од месо е направена со цел да 

се заштеди енергија. Старите комори за зреење (сушење) на производот работеа на 

централниот амонијачен разладен систем и одржувањето на потребната температура во 

коморите се вршеше со помош на систем од електрични грејачи. Како резултат на ова се 

јавуваше поголема потрошувачка на електрична енергија и проблеми со одржувањето на 

потребните параметри за време на целиот технолошки процес на зреење (сушење) на 

производот. Со извршената реконструкција поставен е нов разладен фреонски систем со што е 

постигнато многу попрецизно одржување на бараните параметри, а одржувањето на 

температурата во самата комора се врши со термо пумпа со што се постигнува заштеда на 

енергија.  

 Опис на машините/садовите во машинската сала (стар и нов дел) 

Во старата машинска сала има инсталирано вкупно 6 амонијачни разладни компресори. 

Вкупната електрична моќност на сите 6 компресори е 400 kW, додека разладната моќност е 700 

kW. Во новата машинска сала има инсталирано само 2 завојни амонијачни компресори со 

вкупна електрична моќност од 250 kW и разладна моќ од 700 kW. Ова значи дека за иста 

разладна моќ се користат компресори што имаат помала електрична моќност, со што е 

постигната значителна енергетска заштеда. Воедно, со поставувањето на новите компресори, 

покрај тоа што се постигнува енергетска ефикасност, отстрането е испуштањето на амонијак во 

атмосферата што беше редовна појава кај старите компресори. Од останатата опрема во 

новата машинска сала се инсталирани 2 амонијачни резервоари (сепаратори) од по 4 m3 и 4 

амонијачни пумпи за транспорт на амонијакот низ Инсталацијата.  

Во следниот период, целата постоечка опрема во старата машинска сала ќе се демонтира и 

истата  ќе биде отстранета од објектот како секундарна суровина. 
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Слика 2 Дел од опремата во новата машинска сала 

 Опис на новиот котел и котелот што се репарира 

Претходно во котларата се користеше котел со капацитет од 7 t/h водена пареа. Истиот беше 

предимензиониран за потребите на Инсталацијата, што допринесуваше за поголеми загуби на 

топлина и мал коефицинет на полезно дејство. Покрај тоа, резултатите од извршените мерења 

на емисии во атмосферата покажуваа надминување на дозволените гранични вредности. Како 

резултат на ова, овој котел е заменет со нов котел, тип VIESSMAN VITOMAX 200 со капацитет 

од 4,5 t пареа на час со многу поголема ефикасност, помали загуби и намалени емисии во 

атмосферата.   

Исто така, другиот котел се репарира, активностите за репарација се во завршна фаза и се 

очекува истиот да биде пуштен во употреба за 5-6 дена. Овој котел е со капацитет од 4,5 t/h.  
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Слика 3 Нов котел во котлара 

 

Слика 4 Стар котел во котлара кој се репарира 

 Опис на пречистителната станица 

Со цел да се надмине проблемот со старата дотраена и нефункционална пречистителна 

станица и загадените води од Инсталацијата, а истовремено да се постигне обрската која  

произлегува од Дозволата за усогласување со оперативен план беше извршена реконструкција 

на пречистителната станица, со техничко решение за третман на отпадните води по современ 

аеробен континуиран систем со степен на пречистување во согласност со Директивата на 

Советот на Европа за пречистување на комунални отпадни води (91/271/ЕЕС). 

Реконструкцијата на пречистителната станица беше извршена врз основа на одобрението за 

реконструкција (бр. 09-179/3/10 од 26.01.2011 година), издадено од општина Свети Николе. По 

завршената реконструкција, Операторот на Инсталацијата поднесе барање за издавање 

одобрение за употреба на пречистителната станица до Градоначалникот на општина Свети 

Николе. Врз основа на поднесеното барање издадено е одобрение за употреба на 

пречистителната станица (бр. 09-730 од 04.08.2011). Во Додаток 2 од овој Извештај приложено 
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е одобрението за градба, а во Додаток 3 е одобрението за употреба на пречистителната 

станица. 

Новата пречистителна станица е проектирана за третман на технолошка отпадна вода од 500 

m3/ден и 20 m3/ден комунална отпадна вода. 

Пречистителната станица за третман на отпадните води се состои од: 

 Сепаратор на цврсти материи каде се врши одвојување на покрупните механички 

примеси; 

 Биоаерационен базен со квадратна форма и проектиран волумен од 730 m3, во чиј 

центар е поставена турбинска мешалка со капацитет од 60 kg кислород/час. Истата со 

својата снага обезбедува квалитетно мешање и диспергирање на биомасата. Со 

исправно работење се избегнува исталожување на суспендираните материи и развој на 

анаеробни бактерии во аерациониот базен; 

 Секундарен таложник со волумен од 226 m3, во кој на дното има изведено два трихтера 

каде се префрла хомогенизираната маса. Избистрената вода преку назабени преливни 

ленти се слева во собирни канали, а понатаму во заеднички канал и оди во  

реципиентот. Суспендираните флокули од биомасата се таложат во трихтерите и со 

помош на мамутски пумпи се префрлаат во аерациониот базен, а вишокот од мил во 

базенот за стабилизација и неговото преведување во септичка состојба; 

 Базенот за стабилизација има работен волумен од 568 m3 што е доволно за 14 дневно 

задржување на вишокот од мил, која се исфрла од секундарниот таложник со 

проектирано количество од 41 m3/ден. За стабилизирање на ова количество мил 

потребно е 420 kg/ден кислород. Кислородот се внесува со дувалка со капацитет од 600 

m3 воздух/ден; 

 Полиња за сушење на милта;  

 Пумпи-мамутски сместени во машинската хала и служат за префрлање на милта од 

секундарниот таложник во аерациониот базен и базенот за стабилизација и дувалките 

за воздух потребни за мамут пумпите и стабилизациониот базен. 

Опремата на претходната пречистителна станица имаше вкупна инсталирана електрична снага 

од околу 75 kW. Вкупната инсталираната снага на новата опрема изнесува 45 kW, што значи 

дека инсталираната снага во однос на старото техничко решение е намалена за cca 30 kW, со 

што се овозможува заштеда на потрошувачката на електична енергија. 
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Слика 5 Пречистителна станица за третман на отпадни води 

Во Основниот проект за пречистителната станица предвидено е дека со третман на отпадните 

води ќе се постигнат следните вредности за квалитет на пречистена водa:  

Табела 2 Предвиден квалитет на третирани отпадни води 

 Опис на останатите садови и уреди  

 Oпис на резервоарот за амонијак 

Разервоарот за амонијак е инсталиран пред старата машинска сала и служи за собирање на 

течен амонијак, после кондензаторите и ја снабдува новата машинска сала со течен амонијак 

кој понатаму со помош на амонијачни пумпи се носи во Инсталацијата низ просториите каде 

има потреба од ладење. Резервоарот има капацитет од 3 t и подлежи на редовни контроли од 

техничка инспекција, бидејќи е сад под притисок. Заштитен е со сигурносни вентили во случај 

на преголем притисок (14,5 бари). 

 

Слика 6 Резервоар за течен амонијак  

 

Состав  Композитен влез за 24 часа  Композитен излез за 24 часа Единица 

ХПК 1296 <125 mg/l/t 

БПК5 1203 <25 mg/l/t 
Вкупно отстранети 

тврди материи 
3122 <35 mg/l/t 

ТКN 220 <15 mg/l/t 
Т-Р 6 <2 mg/l/t 

рH 6,0-9,0 6-9 - 
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 Опис на резервоарот за мазут со танкваната 

Резервоарот за мазут се наоѓа во непосредна близина на котларницата и истиот има капацитет 

од 60 t. Мазутот од автоцистерна се истовара со истоварни пумпи, снабдени со соодветни 

филтри сместени во мазутна пумпна станица веднаш до резервоарот за мазут. Во пумпната 

станица се сместени и транспортните пумпи кои го транспортират мазутот до котларата, 

односно до горилниците на парните котли. Околу резервоарот за мазут изграден е бетонски 

базен (танквана) предвиден да го собере целиот мазут во случај на истекување од резервоарот 

и да го спречи неговот излевање надвор од танкваната. За непречено функционирање на 

резервоарот за мазут, потребно е истиот во одредени временски периоди да се чисти од талог.  

 

Слика 7 Резервоар за мазут со пумпна станица 

 Опис на резервоарот за нафта-бензинската пумпа  

Резервоарот за нафта и бензинската пумпа се сместени во близината на влезот за возила за 

превоз на жива стока односно 30-тина метри позади портирницата кон депото за жива стока. 

Резервоарот има капацитет од 10 t нафта, поставен е во бетонска шахта со длабочина од 2,5 m 

и покриен е со земјен насип. Бензинската пумпа е поставена на бетонска основа, заградена со 

челична мрежа и покриена со метална конструкција и лим.  

     

Слика 8 Резервоар за нафта и бензинска пумпа 

 Опис на маслофаќачите 

Маслофаќачите се лоцирани позади сушарите за сушење на месо и производи од месо, 

односно погонот за термичката обработка на производите. Во маслофаќачите се врши 

најголемо издвојување на маснотиите од технолошките води кои одат директно во 

канализационата мрежа. Маснотиите се исталожуваат во посебна бетонска шахта, истите 
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механички се отстрануваат, се собираат во садови и се одложуваат на депонијата “Богословски 

Рид“. 

                  

Слика 9 Маслофаќачи 

4 УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

Во периодот од добивањето на Б-Дозвола за усогласување со оперативен план за 

Инсталацијата „МИК“ ДОО Свети Николе, поточно од 06.09.2010 до 01.04.2014 година, има 

промени во бројот на вработени, односно истиот се зголемил од 191 вработен во 2010 година, 

на 200-210 вработени, како и во надлежностите на вработените.  

Во Барањето како одговорно лице за прашањата од животната средина е назначен Раде 

Младенов, технички директор во Инсталацијата „МИК“ Свети Николе.  

Во меѓувреме настана промена во раководната структура во Инсталацијата, така што 

Операторот на Инсталацијата ја назначи Силвана Стамболиева, технички директор во 

Инсталацијата „МИК“ Свети Николе за одговорно лице за прашањата од животната средина. 

При секоја понатамошна промена на надлежностите, Операторот на Инсталацијата писмено ќе 

го известува надлежниот орган.  

Во Инсталацијата работи персонал, кој соодветно е обучен и запознаен со барањата на 

Дозволата. Овој персонал презема мерки за избегнување на загадувањата врз животната 

средина, спроведува интерна контрола на работните операции и процеси, а исто така 

спроведува и мониторинг на емисиите во животната средина.  

Во Оперативниот план од Дозволата за усогласување со оперативен план е предвидена 

Активност 5: Воведување на систем за управување со животната средина ИСО 14001, со датум 

на реализација до 21.12.2013 година.  

Операторот на Инсталацијата нема законска обврска да го имплементира овој систем, меѓутоа 

презема активности за негово доближување до вработените. Во 2014 годна Операторот на 

Инсталацијата има спроведено практична обука на сите вработените по барањата на 

Стандардот ИСО 14001:2004-Системи за управување со животната средина од страна на 

CERTOP. Инсталацијата поседува сертификат од оваа обука и истата е приложена во Додаток 

4 од овој Извештај.  

Треба да се истакне дека во секојдневното работење на Инсталацијата се применуваат мерки 

за заштита на животната средина.  

Во Инсталацијата сеуште нема услови за практична имплементација на овој систем, бидејќи во 

изминатиот период Инсталцијата инвестираше во реконструкција на објекти со кои се подобри 

работењето на објектите, а од друга страна се намалија енергетските загуби и емисиите во 

животната средина. Доколку, во следниот период се создадат услови за имплементација ја 

оваа активност, истата ќе биде имплементирана.  

 Контрола на садови под притисок 

Во Инсталацијата „МИК“ Свети Николе постојат садови под притисок како котлите за пареа и 

резервоарите за амонијак. Операторот на Инсталацијата врши редовна контрола на нивната 

состојба. Контролата ја врши стручен тим на Центарот за истражување, развој и континуирано 



„МИК“ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ 

17 

 

образование „ЦИРКО ДООЕЛ“, Скопје, Инспекциско тело ИТ-027. Врз основа на извршените 

испитувања во февруари 2015 година утврдено е дека садовите под притисок се во добра 

состојба. Кај резервоарите за амонијак забележани се значителни наслаги од остатоци од 

масло на надворешната страна и дадена е препорака истите да се исчистат. Во Додаток 5 се 

приложени Извештаите од извршената техничка инспекција за 2015 година.  

5 СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ 

ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во Инсталацијата се употребуваат суровини, помошни материјали и енергии и истите се 

прикажани во табелата подолу. Дел од податоците во табелата се прикажани во Барањето и 

Дозволата за усогласување со оперативен план. Податоците кои недостасуваа во овие 

документи, дополнително се вклучени во оваа табела и истата има за цел да даде приказ на 

моменталната потрошувачка,  моментално складираните количини, како и податоци за нивната 

безбедност. Податоците за безбедноста на суровините и помошните материјали, како и 

енергенсите се прикажани во MSDS листите за ваков тип2 суровини/материјали и истите се 

приложени во Додаток 6 од овој Документ. 

                                                           
2 Иако станува збор за типови на суровини и помошни материјали од различни производители, сепак карактеристиките 

на истите се идентични во однос на CAS броевите, R и S фразите. 
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Табела 3 Листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии 
Бр.

 
Материјал/ 
Супстанција’ 

CAS’ 
Број 

Моментално 
складирана 

количина 
(тони) 

Моментало 
складирана 
Количина 
(метри) 

Моментално 
складирана 

количина 
(број) 

Годишна 
употреба 

(тони) 

Годишна 
Употреба 
(метри) 

Годишна 
употреба 

(број) 

R и S 
фрази³ 

1 Свинско свежо месо / 11 / / 800 / / / 

 
2 

Свинско 
замрзнатомесо 

 
/ 

 
200 

 
/ 

 
/ 

 
 1500 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

3 Говедско свежо месо / 1 / / 170 / / / 

4 Говедско замрзнато 
месо 

/ 20 / / 53 / / / 

5 Јагнешко свежо месо / - / / 12 / / / 

 
6 

Пилешко замрзнато 
месо 

 
/ 

 
30 

 
/ 

 
/ 

 
608 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

7 Адитиви / 3,707   49.8    

8 Зачини / 0,370   15.59    

9 Масло од сончоглед / 0,325   16.88    

10 Готварска сол 7647-14-5 3500   58.8    

11 Индустриска сол 7647-14-5 500   17.1    

12 Таблетирана сол 7647-14-5 500   13    

13 Палмина маст 8002-75-3 252   7    

14 Шеќер / 0.05   0.25    

15 Најлон вреќи /             5635   82918  

16 Овчки црева свежи / 25000       328875 328875  

17 Свински црева свежи / 14550     75000  

18 Колоран боја / 0,05   540    

19 Натриум глутаминат 142-47-2 /   /   / 

20 Натриум нитрит 7632-00-0 0,125   0.468   / 

21 Сода бикарбона 
(NaHCO3) 

144 -55 -8 0,10   /    

22 Свинско црево /  14550   74948   

23 Јунешко црево /  2100   10620   

24 Овчки црева /  25000   328875   
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25 Полиамидни црева за 
мартадели и шунки 

 
/ 

 104432   140560   

26 Полиамидни црева за виршли  
/ 

 40820   206770   

27 Целофанско црево /  6446      

28 Мрежа за пак. на месо / / /   3550   

29 Фолија за вакумирање /    4147    

30 Колаген црево /  41148   516016   

31 Етикети /   1126000     

32 Картонска амбалажа /   19676     

33 Алуминиумски чашки /   263160     

34 Лименa амбалажа /      348963     1135186  

35 Амбалажна тацна /      13890       

36 Амбалажна ПС пена / / / / / / /  

37 Вакум кеси /  4500      

38 Пластични канти за маст од 
1 и 3 кг. 

 
/ 

 2000    8840  

39 ПП фолија /    0.157    

40 Вакум кеси 
термо 

 
/ 

 2000    191770  

41 Фолија за вакумирање /    8983    

42 Селотејп трака /       / 1256    8064  

43 Натриум хипохлорид  7681-52-9      0.1   1.2 / / R31/ /34/50, 
S1/2/28/45/50/61 

44 Мазут 68476-30- 
2 

60 / / 1600 / / R45/R51/53 
S45/S53/S61 

45 Нафта (дизел гориво) 68334-30-5 5 / / 95 / / R40, S2-S-36/7 

46 Пилевина /              800   2407   / 
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47 Моторни масла 3 
 
ТOTAL-TRANSMISSION  TI 
75W80 (масло за менувачи на 
возила) 
 
 
TOTAL-TRANSMISSION  TM 
85W140 (масло за 
диференцијали на возила) 
 
ТOTAL-RUBIA FLEET HD 400 
20W50 (масло за автобуси и 
камиони) 
 
 
TOTAL-QUARTZ 5W-30 (масло 
за леки коли и комбиња) 
 
 
TOTAL-LUNARIA NH 68 (масло 
за разладни амонијачни 
компресори) 
 
 

 
 
8012-95-1, 
68649-42-3, 
90194-27-7, 
121158-58-5,  
 
 
 
8012-95-1, 
 

/ 
 
 
 
 
 
68649-42-3, 122-
39-4, 107-21-1 
 
 
 
68855-24-3 

1500 l (вкупно) 
 

/ / 2200 l 
(вкупно)  
 
300 l/год. 
 
 
 
200 l/год. 
 
 
 
 
 600 
l/год. 
 
  
 
600 l/год. 
 
 
 
 
 
 
 
500 l/год. 
 

/ / / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
R38, R51-53, R50, 
R53, R23/24/25 
R33, R22, 
R53,R36,R53 

48 Хидраулично масло 
TOTAL-AZOLLA ZF 46 

/ 100 l   300 
l 

  / 

49 Масти за подмачкување  
 
INA-LIST 2  (маст за 
подмачкување на лежишта на 
машини,возила и сл.  
   
ТOTAL- NEVASTANE XMF-2 
(еколошка маст)    
 

 
 
/ 

 
 
 

128-37-0 

100 kg (вкупно) / / 150kg 
(вкупно) 
 
100 
kg/год. 
 
 
 
 
50 kg/год 

/ /  
/ 
 
 
 

R50/53, 
R52/53 

                                                           
3 Маслата и мастите се складирани во посебна просторија во магацинот за резервни делови. Оваа просторија има бетонски под со што се спречува 

загадување на почвата во случај на несакани истекување. 
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50 Хемикалии во лабораторија 
Амонијак р-р                                  
Глацијална оцетна киселина 
25%      
Сулфурна киселина  
 
Хлороводородна киселина 
  
Перхлорна киселина       
      
Азотна киселина  
 
 
Хлорохорм  
 
Амониум хлорид  
Калиум хидроксид  
Натриум хидроксид                
Бакарен сулфат  
Калиум сулфат  
Амониумхептамолибдад тетра 
хидрат  
Комплексон 111                           
Борна киселина                              
Цинк ацетат дихидрат  
Фенол                                               
Ди натриум хидроген фосфат ди 
хидрат   
Натриум сулфат безводен  
Калиум фероцијанид                 
Амониум феросулфат                  
Етанол  
Диетил етер                       
Тетра метал бензидин       
Апсолутен етанол     
Водороден перокдид  
 
 
 
 
 
 
Хемикалии во пречистителната 
станица 
Натриум хидроксид 
Хлороводородна киселина  
 
 
 
 

 
7664-41-7 
64-19-7 
 
7664-93-9 
 
7647-01-0 
 
7601-90-3 
 
7697-37-2 
 
 
67-66-3 
 
12125-02-9 
1310-58-3 
1310-73-2 
7758-99-8 
7778805 
12054-85-2 
 

/ 
10043-35-3 
5970-45-6 
108-95-2 
10028-24-7 
 
7757-82-6 
14459-95-1 
7783-85-9 
7732-18-5 
60-29-7 
54827-17-7 
64-17-5 
7722-84-1 и 
7732-18-5 
 
 
 
 
 
 
 
1310-73-2 
7647-01-0 
 

Приближно 32 kg  
2 l 
1l 
1l 
2l 
 

1l 
 

1l 
 

3l 
 
 

2 kg 
 

1kg 
1kg 

0.5kg 
1kg 

0,5kg 
0,5kg 
1kg 

0,5kg 
1kg 

0,5kg 
1kg 

0.5kg 
 

1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
3l 
1l 
1l 
3l 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 kg 
30 kg  

 

  Приближно 
30 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 kg 
100 kg  

  

   
 

 
Хлороводородна 
киселина 
R35, S1/2, S26, 
S30, S45 
 
Азотна киселина 
R35, R8, S1/2, 
S23, S26, S36, 
S45 
 
Хлорохорм 
R40, R22, 
R48/20/22, R38, 
S2, S36/37 
 
Калиум сулфат 
S 24/25 
Амониумхептамолибдад 
тетра хидрат  
R22, R36/37/38, 
S22, S26, S37 
Борна 
киселина                         
R 11, S 16, S 33, S 
7, S 9 
 
 
 
 
Тетра метал 
бензидин       
R36/37/38, S26-36 
 
Aпсолутен етанол   
R11, S7, S16, S26, 
S33, S23(2), S36/37 
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51 ККС 740 (средсто за чистење) /    105   2,100   / 

52 ИСК 700 (средстоза чистење) 
чистење 

/    105   1,295    

53 НОВА ЦВЦЦ ДЕС (средста за 
дезинфекција) 

/    13,5   0,030   / 

 
54 

АПЕСИН КОМБИ (средста за 
дезинфекција) 

2372-2-9, 
24938-91-8 
 219-145-8, 
5064-31-3 

225-768-6, 126-
92-1 

204-812-8, 77-
92-9 

201-069-1 
01-19457026- 
42, 5538-95-4 

226-02-6 

    0,015   0,025  / R22,R34, R35, R36, R38, 
R40, R41, R48/22,R50 

55 АПЕСИН ХАНДАК (средство за 
дезинфекција) 

/ 65   0,23 / / / 

56 Хемол (средство за чистење) / 0,06   0,8 / / / 

57 Крпи, апсорбенти, брисачи / / / / / /   

58 Течен Амонијак 7664-41-7 6   8 / /  R10, R23, R30 
R50, S(1/2), S9 

S16, S26 
S(36/37/39), S45 

59 Вода од бунар / / / / / / 125000 m3/год. 

 

/ 

60 Електрична енергија  / / / / /  3000MW/h / 
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 Водоснабдување  

Водоснабдувањето на Инсталацијата се врши од два експлоатациони бунара ЕБ-3 и ЕБ-

4, лоцирани во КП 514/1КО Амзабегово, општина Свети Николе. Врз основа на 

поднесеното барање бр.11-УП1 бр.142 од 11.12.2014 година од страна на „МИК“ Свети 

Николе за издавање Дозвола за користење вода од двата бунара за технолошките 

потреби на Инсталацијата до Министерството за животна средина и просторно 

планирање, издадена е Дозвола за користење вода со важност од 6 години. Во 

Дозволата е наведено дека зафаќањето на вода од водозафатните објекти не смее да 

ги надмине следните количини:  

 Експлоатационен бунар ЕБ-3 

- Qmax=5.0 l/s 

 Експлоатационен бунар ЕБ-4 

- Qmax=7.0 l/s 

Копија од дозволата во која се наведени останатите услови кои треба да ги исполни 

Операторот на Инсталацијата е прикажана во Додаток 7 од овој Извештај. 

Потрошувачката на вода во Инсталацијата изнесува околу 500 m3/ден или 125 000 

m3/год. 

Хлорирањето на водата од бунарите се врши во хлоринаторна станица, која е лоцирана 

пред резервоарот за ладна вода со капацитет од 200 m3, во близина на котларницата. 

Дозирањето на хлор се врши со дозирна пумпа, која има можност за подесување на 

дозата по потреба. Контролата на хлор во водата се врши на секои 2 часа. Хлорот се 

користи во облик течен натриум хипохлорид и истиот се чува заклучен во 

хлоринаторната станица.  

6 ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД   

Во следната табела е даден приказ на моменталната состојба на генерирање отпад во 

Инсталацијата и начинот на управување со истиот. Целта на податоците во табелата е 

да се прикажат промените во количините на генериран отпад кои се настанати во 

периодот на усогласување со оперативниот план од 2010 година до сега, како и 

активностите кои ги презела Инсталацијата за негово управување. Податоците кои 

недостасуваат во Дозволата за усогласување со оперативен план, дополнително се 

прикажани во табелата.  

Табела 4 Видови отпад 

Бр. Вид на отпад/ 

материјал 

Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Количина Преработка/ 

одложување 

Метод и 

локација на 

одложување 

   Количина 

по месец 

(тони) 

Годиш

на 

количи

на 

(тони) 

  

1 Отпад од хартија, 

амбалажен 

материјал 

20 01 01 

15 01 01 

8,3 50, 0 Се собира во 

метални 

контејнери 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава 

на ДОО 

„Отпад“ 

Свети 

Николе 
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2 Комунален отпад 20 03 01 1 12 Се собира во 

метални 

контејнери до 

предавање на 

овластена 

компанија 

Се предава на 

„ЈКП Комуналец“ 

3 Отпад од 

животинско ткиво 

(отпад од колење) 

02 02 02 40,0 479,3 Се собира во 

плаво и бело 

обоени кади 

до 

одложување 

на депонија 

Се 

депонира 

на 

депонијата 

Богословск

и рид 

4 Отпад од 

животинско ткиво 

(отпад 

од преработка) 

02 02 02 0,04 0,5 Се собира во 

метални канти 

до 

одложување 

на депонија 

5 Отпад од 

животинско ткиво 

(отпад од тунели) 

02 02 02 2,10 25,3 

 

Се собира во 

метални канти 

до 

одложување 

на депонија 

6 Отпад од 

животинско ткиво 

(отпад од 

пандлерај) 

02 02 02 5,992 71. 064  Се собира во 

метални канти 

до 

одложување 

на депонија 

7 Отпад од 

животинско ткиво 

(отпад од 

конзервно) 

02 02 02 0,14 1,7 Се собира во 

метални канти 

до 

одложување 

на депонија 

8 Отпад од 

животинско ткиво 

(јунешка кожа) 

02 02 02 3,30 40,0 Се чува 

посолена во 

магацин се 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се откупува од 

овластената 

компанија 

„Луна комерц“, 

Штип 

9 Отпад од 

животинско ткиво 

(телешка кожа) 

02 02 02 0,06 0,80 Се чува 

посолена во 

магацин се 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 
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10 Отпад од 

животинско ткиво 

(свинска кожа) 

02 02 02 4,42 46,00 Се чува 

посолена во 

магацин се 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 

11 Отпад од 

животинско ткиво 

(јагнешка кожа) 

02 02 02 _ 2580 броја Се чува 

посолена во 

магацин се 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 

12 Отпад од 

животинско ткиво 

(јарешка кожа) 

02 02 02 _ 70 броја Се чува 

посолена во 

магацин се 

до 

предавање 

на овластена 

компанија 

13 Мил од третирање 

на отпадни води на 

местото каде се 

создаваат  

02 02 04  2-3 m3 Се чува во 

полињата за 

мил 

Ќе се користи како 

земјоделско 

ѓубриво 

14 Друг вид отпад од 

пречистителната 

станица 

02 02 01  1,00 Се собира во 

садови, до 

одложување 

на депонија 

Се депонира на 

депонијата 

Богословски рид 

15 Отпад од 

маслофаќачи 

(маснотии од 

животинско 

потекло) 

02 02 01           5 60 Се собира во 

садови, до 

одложување 

на депонија 

Се депонира на 

депонијата 

Богословски рид 

16 Отпад од 

транспортни 

цистерни, 

складишни 

резервоари и од 

миење буриња 

(отпад што содржи 

масло или други 

опасни супстанции)  

16 07*  Не може да се 

предвиди  

Ќе се собира 

во садови 

Ќе се предава на 

овластена 

компанија 

17 Отпадни гуми 16 01 03       0,1 1,2 Времено се 

чуваат на 

локацијата на 

Инсталацијата 

Ќе се предаават на 

овластена 

компанија 

18 Отпаден метал  20 01 40 1.5 18 Се собира во 

Инсталацијат

а до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава на 

ДОО „Отпад“ 

Свети Николе 
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19 Отпад од 

електрична и 

електронска опрема 

16 02 0,005 0,06 Се собира во 

Инсталацијат

а до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава на 

ДОО „Отпад“ 

Свети Николе 

20 Отпадна пластика  20 01 39 0,2 2,4 Се собира во 

Инсталацијат

а до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава на 

ДОО „Отпад“ 

Свети Николе 

21 Отпадни крпи за 

бришење, 

апсорбенси, 

филтри за масла 

15 02 0,05 0.060 Се собираат 

во садови и 

се предаваат 

на овластена 

компанија 

Се предаваат на 

„МИНОЛ“ Штип 

22 Отпад од пакување 

од пластика   

15 01 / 240 парчиња 

(туби од 10 л) 

/ Ги земаат 

вработените 

23 Отпад од пакување 

од метал   

15 01 0,05 0,6 Се собира и 

чува до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава на „ 

ДОО „Отпад“ 

Свети Николе 

24 Отпад од пакување  

што содржи 

остатоци или е 

загадено со опасни 

супстанции  

15 01 10* 0,04 0,048 Се собира и 

чува до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предаваат на 

ДОО „Отпад“ 

Свети Николе 

25 Отпадни батерии и 

акумулатори  

16 06 0,1 1,2 Се собираат 

и предаваат 

на овластена 

компанија 

Се предава на 

„Ивал Трејд“ Штип 

26 Пепел од 

согорување 

пелети/струготини 

10 01 01 0,01 0,12 Се собира во 

метални 

контејнери до 

предавање 

на овластена 

компанија 

Се предава на ЈКП 

„Комуналец“ 

27 Отпадни масла 13 01 13* 0,12 1,5 Се собираат  во 

метални буриња 

и се предаваат 

на овластена 

компанија 

Се предава на 

„Минол“ Штип 

28 Отпадна вода од 

септичка јама 

16 10 6 m3 72 m3  Ја чисти 

ЈКП„Коминалец“ 

Во согласност со член 21 и 23 од Законот за управување со отпад („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 

147/13, 163/13 и 27/14), правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност 

во текот на една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад 
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и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да реализираат 

Програма за управување со отпад. Во Инсталацијата се генерираат пропишаните 

количини отпад, за таа цел Операторот на Инсталацијата ќе подготви Програма за 

управување со отпад.  

Инсталацијата генерира нуспроизводите од животинско потекло, кои се депонираат на 

локацијата во посебни кади и се депонираат на депонијата „Богословски рид“, 

оддлечена околу 1 km од Инсталацијата, со почитување на санитарните и 

ветеринарните норми.  

Депонијата „Богословски рид“ се наоѓа во КО Азимбегово-вон град, на КП 652, КП.653 и  

КП 654. Координатите на депонијата се : Y=585706.858, X=629182.329, Z=301.843 

На следните слики е даден приказ на местоположбата на депонијата, местоположбата 

на Инсталацијата со пристапен пат до парцелите на кои се наоѓа депонијата во размер 

1:10004 и скица на премерување.  

 
Слика 10 Местоположба на депонијата „Богословски рид“ 

 

                                                           
4 Податоците се преземени од Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни 

намени (изработен на 18.06.2015 година)   
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Слика 11 Местоположбата на Инсталацијата со пристапен пат до парцелите на кои се наоѓа 

депонијата 
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Слика 12 Скица на премерување на парцелите на депонијата 

Депонијата се наоѓа на земјиште кое е во сопственост на РМ. Во Додаток 8 е приложен 

имотен лист за парцелите на депонијата.  

Пред повеќе од 25 години, надлежните органи на општина Свети Николе ја доделиле 

локацијата на Инсталацијата за оваа намена, меѓутоа не постои писмена дозвола за 

нејзино користење. 

Во периодот на поднесување на Барањето и добивањето на Дозволата за усогласување 

со оперативен план, од страна на Операторот „МИК“, Свети Николе до Локалната 

самоуправа на општина Свети Николе поднесено е барање со бр. 0301-94 од 26.05.2010 

година за издавање согласност за користење на депонијата. Врз основа на поднесеното 

барање, Градоначалникот на општина Свети Николе поднесе барање за мислење до 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (бр. 11-47/1-7 од 

02.06.2010 год.) и Министерството за животна средина и просторно планирање (бр. 11-

47/1-9 од 06.07.2010 год.). Во поднесените дописи се бара мислење во однос на: кој 

орган е надлежен за одредување на локација за депонија, складирање на нуспроизводи 

од животинско потекло и врз основа на кој правен пропис се врши постапката и дали 

постои закон или подзаконски акт со кој е регулирана постапката за собирање, 

отстранување и складирање-депонирање на нуспроизводите од животинско потекло 

(фирма овластена за собирање и депонирање на нуспроизводи од животинско потекло, 

издавање дозвола/согласност од надлежен орган на фирмата за собирање и 

складирање на нуспроизводи од животинско потекло), како и дали од страна на 

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство е донесен акт со кој е 
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пропишан начинот на собирање и нештетно отстранување на животинските мрши и 

нуспроизводи од животинско потекло. 

По доставените барања за мислење, Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство со писмен допис бр. 11-1908/2 од 27.07.2010 год. го извести 

Градоначалникот на општина Свети Николе дека надлежен орган за спроведување на 

Законот за нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/07) е Управата за ветеринарство во состав на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Во дописот е наведено дека нуспроизводите од животинско потекло и производите од 

нив, се собираат, превезуваат, складираат, манипулираат, преработуваат и нештетно 

отстрануваат во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло и 

подзаконските акти кои прозлегуваат од наведениот закон, Правилникот за начинот на 

собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и 

техничко- технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да 

го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на 

нуспроизводите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што 

треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од 

животинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09), 

Правилникот за начинот на собирање, превезување и идентификување на посебните 

категории на нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 21/09) во кои се пропишува постапката за собирање, превезување и 

нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло и начинот на 

манипулирање за посебните категории на нуспроизводи од животинско потекло. 

Надлежни органи за одредување на локација за депонирање на отпад се 

Министерството за животна средина и просторно планирање и Локалната самоуправа 

на чија територија се наоѓа локацијата за депонија. 

Во однос на доставеното барање за мислење, Министерството за животна средина и 

просторно планирање се уште се нема произнесено со писмен допис. Во Додаток 8 се 

приложени дописите од горенаведената коресподенција.  

Во Дозвола за усогласување со оперативен план (Табела 2.3.2 Отпад од складирање на 

самата локација, во редот отпад од колење, преработка, тунели пандлерај и конзервно)  

Надлежниот орган го задолжува Операторот на Инсталацијата да изврши дезинфекција 

на јамата во депонијата и веднаш истата да ја затвори. Како краен рок за одложување 

на отпадот на оваа депонија е предвиден рок 31.12.2012 година до кога се предвидува 

изработка на Студија за одредување локација за депонирање на ваков вид отпад.  

Како што е спомнато погоре, општина Свети Николе се уште нема добиено одговор на 

доставеното барање за мислење од Министерството за животна средина и просторно 

планирање, така што нуспроизводите од животинско потекло од Инсталацијата 

продолжуваат да се депонираат на оваа депонија.  

Имајќи предвид дека управувањето со нуспроизводи од животинско потекло се уште не 

е соодветно решено на национално ниво, а Операторот на Инсталацијата ја користи 

депонијата „Богословски Рид“ повеќе од 25 години, Советот на општина Свети Николе 

донесе Одлука за управување со депонијата за нус производи од животинско потекло 

„Богословски Рид“ (Бр. 0801-446, од 23.07.2015 година).  

Со Одлуката се дава согласност „МИК“ Свети Николе да управува и да ја користи 

депонијата „Богословски Рид“. Покрај „МИК“ Свети Николе, депонијата ќе ја користат и 

други правни и физички лица на територијата на општина Свети Николе кои создаваат 

отпад од нуспроизводи од животинско потекло. 

Советот на Општината го задолжува „МИК“ Свети Николе, управувањето со 

нуспроизводите од животинско потекло, односно собирањето, превезувањето и 

отстранувањето да го врши во согласност со законските прописи кои ја третираат оваа 

област, без да го загрозат здравјето на луѓето и животната средина. Исто така „МИК“ 

Свети Николе се задолжува веднаш да отпочне постапка за добивање согласност од 
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Управата за ветеринарство и Министерсвото за животна средина за локацијата, 

изградбата, доградбата, реконструкцијата и техничко технолошките услови на објектот 

што ќе се користи за депонија на нуспроизводи од животинско потекло.  

Во согласност со горенаведеното, може да се заклучи дека управувањето со 

нуспроизводите од Инсталацијата ќе се врши на начин и услови дефинирани во 

согласност со законските прописи пропишани во идните согласности/дозволи/решенија 

кои треба да ги издадат Управата за ветеринарство и Министерсвото за животна 

средина и просторно планирање, како и во согласност со Одлуката на Советот на 

Општината.  Копија од Одлуката е приложена во Додаток 8 од овој Документ.  

Во Инсталацијата постои и се применува Програма и Упатство за отстранување на 

отпад, кој претставува дел од имплементираниот HACCP систем. Програмата и 

Упатството за отстранување отпад се прикажани во Додаток 9 од овој Документ. 

Операторот на Инсталацијата ја назначи вработената Лазева Весна за одговорно лице 

за управување со отпад.   

Операторот на Инсталацијата има случено договори за управување со разни фракции 

отпад, што претставува исполнување на условите од Дозвола за усогласување со 

оперативен план, како:  

 Договор за преземање железо, плех, акумулатори, обоени метали, пластика, 

хартија и др. склучен помеѓу „МИК“ Свети Николе (0307-165 од 08.06.2015) и 

ДОО „ОТПАД“ Свети Николе (бр.7/15);  

 Договор за преземање отпадни масла, склучен помеѓу „МИК“ Свети Николе 

(0701-7 од 16.01.2015) и ФПМ „МИНОЛ“ ДООЕЛ, Штип (бр. 03-0703/15 од 

16.01.2015);  

 Договор за преземање комунален отпад и друг вид неопасен отпад, склучен 

помеѓу „МИК“ Свети Николе (0701-262 од 29.12.2014) и „ЈКП Комуналец“ ПО 

Свети Николе (бр. 0307-665 од 29.12.2014);  

 Договор за преземање и транспорт на нус производи од III категорија-кожа, 

склучен помеѓу „МИК“ Свети Николе (0701-264 од 29.12.2014) и „ЛУНА КОМЕРЦ“ 

ДООЕЛ Штип;  

 Договор за преземање отпадни акумулатори, склучен помеѓу „МИК“ Свети 

Николе  0701-266 од 30.12.2014 и „ИВАЛ ТРЕЈД“ ДОО Штип (0307/79 од 

30.12.2014); 

 Договор за чистење септичка јама склучен помеѓу „МИК“ Свети Николе (0701-45 

од 09.04.2012) и Јавното Комунално Претпријатие „Комуналец“ (0307-121/1од 

09.04.2012). 

Копија од склучените договори е приложена во Додаток 10 од овој Документ.  

Во иднина Операторот на Инсталацијата ќе склучува договори за соработка со 

овластените компани за преземање разни фракции отпад.  

Во досегашното работење на пречистителната станица не се генерирани значителни 

количини на отпадна мил. Сувата мил се чува во полињата за мил. Се предвидува дека 

количината на генерирана мил ќе изнесува 2-3 m3 на годишно ниво и истата ќе се 

користи како ѓубриво во земјоделието. 
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Слика 13 Исушена мил во полињата за мил 

Во Дозволата за усогласување со оперативен план, Операторот на Инсталацијата има 

обврска која гласи: „По започнување на работата на пречистителната станица 

Операторот е должен да предложи начин на отстранување, складирање и депонирање 

на талогот (милта) во рок од три месеци од денот на започнување на пречистувањето 

на отпадните води“. Операторот на Инсталацијата планира отпадната мил да ја користи 

како ѓубриво во земјоделието, но досега нема спроведено испитување на квалитетот на 

милта за нејзино повторно искористување, во согласност со член 118 од Законот за 

водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 

44/12, 23/13, 163/13 и 180/14); Правилник за методологијата, референтните мерни 

методи, начинот и параметрите на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и 

милта од пречистувањето на урбаните отпадни води (*) („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 108/11), Правилник за формата и содржината на образецот на 

барањето и на дозволата за користење на милта како и начинот на издавање на 

дозволата за користење на милта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/11). За таа цел Операторот ќе спроведе постапка за добивање дозвола за повторно 

искористување на милта.  

Како што е наведено во описот на резервоарот за мазут, за непречено работење на 

истиот потребно е негово чистење, кое ќе го врши овластена компанија, 

специјализирана за оваа дејност. Досега, овој резервоар не е исчистен, но во блиска 

иднина Операторот планира да ја спроведе оваа активност. Отпадот кој ќе се генерира 

при оваа активност ќе се класифицира како опасен отпад, во согласност со Листата на 

видови отпад, со шифра 13 07 отпад од течни горива (13 07 01* и 13 07 03*) и со него ќе 

се постапува со согласност со законските обврски, односно ќе се предаде на овластена 

компанија.  

Како резултат на реконструкцијата на објектите, во кругот на Инсталацијата има 

времено складирање на разни фракции отпад кои го сочинуваат: парен котел, метални 

и дрвени палети, вентилациони уреди, метални остатоци од машини, метални 

конструкции, бетонски цевки, дрво и сл.  

Операторот на Инсталацијата, во најбрз можен рок ќе го отстрани овој отпад, односно 

ќе го предаде на овластени компании кои преземаат ваков вид отпад.  
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Слика 14 Разни фракции отпад од реконструкција на објектите, времено складиран во рамките на 

Инсталацијата 

7 ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА  

Во согласност со законските обврски, како и обврските кои потекнуваат од Дозволата за 

усогласување со оперативен план, Операторот на Инсталацијата врши мерење на 

емисиите од испустот на парните котли (котел 1 и котел 2), како и од четирите (4) 

комори за термичка обработка. Мерењата ги врши акредитираната лабораторија 

„ТЕХНОЛАБ“ Скопје. Во Дозволата е наведено дека емисиите од испустите од котлите 

треба да се мерат два пати годишно, додека емисиите од коморите за термичка 

обработка еднаш годишно. Во продолжение на ова поглавје се прикажани наодите од 

извршените мерења на емисите на CO, SO2, NOХ и CO кај котлите и коморите за 

термичка обработка. Кај коморите за термичка обработка дополнително се мерат и 

емисии на цврсти честици.   

На 14.09.2010 извршени се мерења на испуст од котел бр.1 и котел бр.2. Резултатите 

од мерењата покажуваат дека во согласност со „Правилникот за максимално дозволени 

концентрации и количества“ („Службен весник на СРМ“ бр. 3/90 год.), емисиите на 

јаглерод моноксид (СО), сулфур двооксид (ЅО2) и азотни оксиди (NOХ) се во 

дозволените граници. 

На 14.04. 2011 година извршени се мерења на испуст од котел бр.1 и котел бр.2., како и 

коморите за термичка обработка на месо бр.1, 2, 3 и 4. Резултатите од мерењата 

покажуваат дека во согласност со „Правилникот за граничните вредности за 

дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови 

и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.141/10), нема надминување на граничните вредности освен 

за концентрациите на сулфур двооксид (ЅО2) и азотни оксиди (NOХ) на мерните места 

котел бр. 1 и котел бр. 2.   
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На 03.04.2012 год. извршени се мерења на испуст од котел бр.1 и коморите за термичка 

обработка на месо бр.1, 2, 3 и 4. Резултатите од мерењата покажуваат дека нема 

надминување на граничните вредности, освен за концентрациите на сулфур диоксид 

(SO2) и азотни оксиди (NOХ) на испуст од котел бр. 1, во согласност со Правилникот за 

граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки 

супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во 

воздухот („Службен весник на Република Македонија“ бр.141/2010 год.). 

На 25.02.2013 год. извршени се мерења на испуст од котел бр. 1 и коморите за 

термичка обработка. Резултатите од мерењата покажуваат дека нема надминување на 

граничните вредности, освен за концентрациите на сулфур диоксид (SO2) и азотни 

оксиди (NOХ) на испуст од котел бр. 1, во согласност со Правилникот. 

На 29.01.2014 извршени се мерења на испуст од котел бр. 1 и котел бр.2 и коморите за 

термичка обработка. Резултатите од мерењата покажуваат дека нема надминување на 

граничните вредности, освен за концентрациите на азотни оксиди (NOХ) на испуст од 

котел бр. 1 и котел бр. 2, во согласност со Правилникот. 

На 11.02.2015 извршени се мерења на испуст од котел бр. 1 и котел бр.2 и коморите за 

термичка обработка. Резултатите од мерењата покажуваат дека во согласност со 

Правилникот нема надминување на граничните вредности, освен за концентрациите на 

азотни оксиди (NOХ) на испуст од котел бр. 1. 

Извештаите од мерењата се приложени во Анекс на овој документ. 

Врз основа на досегашните мерења може да се заклучи дека емисите на азотни оксиди 

(NOХ) на испуст од котел бр. 1 континуирано ги надминуваат максимално дозволените 

вредности.  И покрај тоа што котелот бр. 1 е репариран, сепак резултатите од мерењата 

покажуваат зголемени вредности.  

Емисиите од коморите за термичка обработка се во границите на максимално 

дозволените вредности. 

Со цел да се утврди причината за зголемените емисии на NOХ кај котлите, Операторот 

на Инсталацијата ќе спроведе активности за контрола на согорувањето, односно ќе се 

провери вишокот на кислород, подесувањето на кислородот и сл.  

Зголемените вредности на емисиите на SO2 се резултат на количината на SO2 во 

мазутот и нивната концентрација не зависи од состојбата на котлите или согорувањето 

во истите.  

Извештаите од мерењата, Операторот на Инсталацијата редовно ги доставува до 

Надлежниот орган.  

8 ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Во рамките на Инсталацијата се генерираат урбани отпадни води и атмосферски води. 

Урбаните отпадни води ги сочинуваат санитарните и технолошките отпадни води. 

Санитарните отпадни води се собираат во септичка водонепропусна јама, која се 

празни на секои три години од страна на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе, со кој 

Операторот на Инсталацијата има случено договор за соработка.  

Технолошките води од Инсталацијата се третираат во пречистителната станица, а 

пречистените води со помош на цевка се носат до каналот Азмак, кој води до 

Светиниколска Река, а истата се влева во реката Брегалница. 

Во согласност со законските обврски, како и обврските кои потекнуваат од Дозволата за 

усогласување со оперативен план, Операторот на Инсталацијата врши мониторинг на 

квалитетот на отпадните води од Инсталацијата кои завршуваат во каналот Азмак. 

Мониторингот на третираните отпадни води се врши еднаш годишно на едно мерно 

место на излез од пречистителната станива (шахта после таложникот). Мерењата ги 

врши акредитираната лабораторија „ТЕХНОЛАБ“, Скопје. Во Дозволата за 

усогласување со оперативен план е наведено дека мониторингот треба да се врши 

двапати годишно на две мерни места пред таложникот и шахта после таложникот, но 

мерењата се вршат само на едно мерно место.  
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Мерења на квалитетот на водите се вршени во периодот пред реконструкција на 

пречистителната станица и после периодот на реконструкција.  

На 14.04.2011 год. извршени се анализи на технолошка отпадна вода со земање 

мостра на две мерни места: од шахта пред таложник и шахта после таложник. 

Резелтатите од извршените анализи на отпадни води покажуваат дека нема 

надминување на максимално дозволените концентрации во согласност со Уредбата за 

класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 

акумулациите и подземните води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

18/99).  

На 03.04.2012 год. извршени се мерења на квалитетот на пречистените води на излез 

од пречистителна станица (кон река Азмак) и притоа анализирани се следните 

параметри: Температура [t], pH, Суспендирани материи [mg/l], ВРКЅ [mg/l O2], НРК [mg/l 

O2], Масти и масла [mg/l], Амонијак како азот (N) [mg/l], Хлориди [mg/l], Вкупен азот (N) 

[mg/l], Вкупен фосфор (Р) [mg/l]. Резултатите од извршената анализа покажуваат дека 

нема надминување на граничните вредности во согласност со Правилникот за условите, 

начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по 

нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид 

посебните барања за заштита на заштитните зони („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 81/2011), освен за концентрација на вкупен фосфор (измерена 

вредност 3,20 [mg/l], гранична вредност 2 [mg/l]).  

На 25.02.2013 год.извршени се мерења на квалитетот на пречистените води на излез од 

пречистителна станица (кон река Азмак). Покрај горенаведените параметри оваа 

анализа вклучува и анализа на сулфати [mg/l], електроспроводливост [µS/cm] и 

амониум [mg/l]. Резултатите од извршената анализа покажуваат дека нема 

надминување на граничните вредности во согласност со Правилникот, освен за 

концентрација на вкупен фосфор (измерена вредност 4,61 [mg/l], гранична вредност 2 

[mg/l]). 

На 29.01.2014 год.извршени се мерења на квалитетот на пречистените води на излез од 

пречистителна станица (кон река Азмак). При оваа анализа, анализирани се 

горенаведените параметри. Резултатите од извршената анализа ите анализи 

покажуваат дека нема надминување на граничните вредности во согласност со 

Правилникот, освен за концентрација на вкупен фосфор (измерена вредност 4,61 [mg/l], 

гранична вредност 2 [mg/l]) и вкупен азот (измерена вредност 16.5 [mg/l], гранична 

вредност 10 [mg/l]). 

На 11.02.2015 извршени се мерења на квалитетот на пречистените води излез од 

пречистителна станица (кон река Азмак). При оваа анализа, покрај горенаведените 

параметри анализиран е и талог [mg/l]), како и слободен хлор [mg/l]). Резултатите од 

извршените анализи покажуваат дека нема надминување на граничните вредности во 

согласност со Правилникот, освен за рН (измерена вредност 9,07, гранична вредност 

6,5-9) и масти и масла (измерена вредност 51,00 [mg/l], гранична вредност 20 [mg/l]). 

Извештаите од мерењата се приложени во Анекс на овој документ. 

Во Дозволата за усогласување со оперативен план се дефинирани параметрите и 

дозволените гранични вредности со кои треба да се испушта отпадна вода, после 

третман во пречистителната станица во период од 01.01.2012 година. Во Дозволата се 

наведува дека количината која ќе се третира во станицата ќе изнесува 700-800 m3/ден.  

Како што е наведено погоре, пречистителната станица е димензионирана за третман на 

500 m3/ден технолошки отпадни води и 20 m3/ден комунална отпадна вода. 

Комуналните отпадни води се собираат септичка јама и истите се уште не се вклучени 

на третман во пречистителната станица. 

Во 2011 година донесен е Правилник за условите, начинот и граничните вредности на 

емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на 

нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на 

заштитните зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2011), во кој покрај 



„МИК“ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ 

36 

 

останатите ги дефинира и граничните вредности на ефлуент од објектите и постројките 

за производство, преработка и конзервирање на месо и месни производи. 

При споредба на параметрите зададени во Дозволата за усогласување со оперативен 

план и Правилникот, може да се утврдат неусогласености во однос на опсегот на 

параметри кои треба да се анализираат и дозволените гранични вредности. 

При мерењата на квалитетот на отпадните води од пречистителната станица, извршени 

од „ТЕХНОЛАБ“, Скопје земени се предвид и анализирани дел од параметрите кои се 

дефинирани во Правилникот, но не во целост. 

Операторот на Инсталацијата во понатамошниот мониторинг ќе ги усогласи 

параметрите дефинирани во Правилникот и Дозволата. Извадок од Правилникот во кој 

се дефинирани граничните вредности на ефлуент од објектите и постројките за 

производство, преработка и конзервирање на месо и месни производи е приложен во 

Додаток 11.  

Бидејќи резултатите од извршените анализи покажуваат зголемено ниво на азот и 

фосфор во пречистените отпадни води, Операторот на Инсталацијата ќе ја разгледа 

потребата од дополнителен третман на отпадните води, со цел да се постигнат 

законските барања за испуштање на ефлуент од пречистителната станица во 

површинско водно тело.  

Како што е наведено погоре, пречистените отпадни води од Инсталацијата се 

испуштаат во каналот Азмак, кој се влева во Светиниколска река. Операторот на 

Инсталацијата поднесе барање до Министерството за животна средина и просторно 

планирање за издавање дозвола за испуштање на отпадните води во каналот Азмак 

(Барање бр. 0301-235/1 од 04.12.2014 година). Врз основа на поднесеното барање, 

Министерството го извести Операторот (Известување бр. 11-УП1 бр.144 од 17.04.2015) 

дека Инсталација нема обврска да прибави дозвола за испуштање на отпадните води. 

Во Известувањето е посочено дека ВС Брегалница-Кочани како правно лице, управува 

со каналот Азмак и правото на испуштање на отпадните води, количините и квалитетот 

на пречистените води треба да го регулираат со правното лице. Копија од 

Известувањето е приложено во Додаток 12 од овој Извештај.  

Операторот на Инсталацијата поднесе барање до ВС Брегалница-Кочани за 

регулирање на ова прашање, но се уште не е добиено одговор по истото.  

Атмосферските води од Инсталацијата се собираат одвоено и истите се испуштаат во 

каналот Азмак. Во досегашното работење на Инсталацијата не се извршени мерења на 

квалитетот на овие води.  

9 ЕМИСИИ ВО ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОЧВА 

Како резултат на реконструкцијата на објектите, во кругот на Инсталацијата има 

времено складирање на разни фракции отпад кои го сочинуваат: парен котел, метални 

и дрвени палети, вентилациони уреди, метални остатоци од машини, метални 

конструкции, бетонски цевки, дрво и сл.  

Операторот на Инсталацијата, во најбрз можен рок ќе го отстрани овој отпад, односно 

ќе го предаде на овластени компании кои преземаат ваков вид отпад со цел да се 

избегне било какво загадување на почвите.  

Операторот на Инсталацијата, ќе постави собирни садови за собирање на несакани 

истекувања и редовно ќе врши контрола на садовите во кои се чуваат масла, нафта, 

мазут и сл. како и во делот кај резервоарот со мазут и пумпна станица со цел да се 

избегне загадување на почвата.  

10 ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

Како што е наведно во поглавјето „Цврст и течен отпад“, Операторот на Инсталацијата 

планира отпадната мил да ја користи како ѓубриво во земјоделието, но досега нема 

спроведено испитување на квалитетот на милта за нејзино повторно искористување, во 

согласност со член 118 од Законот за водите („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14); 

Правилникот за методологијата, референтните мерни методи, начинот и параметрите 

на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и милта од пречистувањето на 

урбаните отпадни води (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/11), 

Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на дозволата за 

користење на милта како и начинот на издавање на дозволата за користење на милта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11). За таа цел Операторот ќе 

спроведе постапка за добивање дозвола за повторно искористување на милта.  

11 БУЧАВА 

Во согласност со законските обврски, како и обврските кои потекнуваат од Дозволата за 

усогласување со оперативен план, Операторот на Инсталацијата врши мониторинг на 

нивото на бучава еднаш годишно, на 6 мерни места на следните локации: 

 ММ1: На 10 m од пречистителната станица, 7 m од агол на ограда; 

 ММ1: на 30 m од агол на ограда, 20 m од влез во кланица; 

 ММ2: на 20 m од портирница, 45 m од влез во управна зграда; 

 ММ3: на 70 m од производна зграда, 10 m од агол на ограда;  

 ММ4: На 50 m од производна зграда, 10 m од агол на ограда; 

 ММ5: На 35 m од влез во котлара, 10 m од резервоар за мазут.  

Мерењата ги врши акредитираната лабораторија „ТЕХНОЛАБ“, Скопје. Резултите од 

мерења извршени во 2010, 2011, 2012, 2013 2014 и 2015 година покажуваат дека во 

согласност со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна 

средина (Службен весник на Република Македонија бр. 147/2008 год.), измерените 

нивоа на бучава не ги надминуваат граничните вредности. Извештаите од мерењата се 

приложени во Анекс на овој документ. 

12 ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

Во Инсталацијата се врши мониторинг на емисии во воздух (емисии од испуст од котли 

(2 мерни места) и од коморите за термичка обработка (4 мерни места), емисии во вода 

на испуст од пречистителната станица (1 мерно место) и ниво на бучава (6 мерни 

места).   

 Емисии во воздух 

Во Дозволата за усогласување со оперативен план, надлежниот орган го задолжува 

Операторот на Инсталацијата да врши мониторинг на емисиите на испуст од котлите и 

коморите за термичка обработка. Во дозволата се наведува дека мониторингот треба 

да се врши на 6 мерни места и притоа да се следат следните параметри: 

 Испуст од котли (означени како точки на емисија А1 и А2): SO2, NOХ, CO; 

 Испуст од коморите за термичка обработка (означени како точки на емисија А3, 

А4, А5, А6): SO2, NOХ, CO, цврсти честици. 

Од досегашниот мониторинг на емисиите во воздух е утврдено дека и покрај 

извршеното репарирање на котелот, емисиите на азотни оксиди ги надминуваат 

граничните вредности.  

Во периодот од 2011-2015 година, во Инсталацијата мониторингот на емисии се врши 

еднаш годишно. Извештаите од извршениот мониторинг, Операторот на Инсталацијата 

ги доставува до надлежниот орган. 

Во понатамошното работење на Инсталацијата, Операторот ќе преземе мерки за 

решавање на проблемот со зголемените емисии на азотни оксиди од котлите.  

Мерните места дефинирани во Дозволата и фреквенцијата на мониторинг ќе останат 

непроменети.  

 

 



„МИК“ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ 

38 

 

 Бучава 

Во Дозволата за усогласување со оперативен план, надлежниот орган го задолжува 

Операторот на Инсталацијата да врши мониторинг на нивото на бучава на 6 мерни 

места, дефинирани како точки на емисија: N1, N2, AN1, AN2, AN3, AN4. Резултатите од 

досегашното мерење извршени во периодот од 2011-2015, покажуваат дека на ниту 

едно мерно место не е регистрирано зголемено ниво на бучава.  

За таа цел, Операторот на Инсталацијата бара надлежниот орган да го исклучи 

мониторингот на бучава од Дозволата. 

 Отпадни води  

Во Дозволата за усогласување со оперативен план,надлежниот орган го задолжува 

Операторот на Инсталацијата да врши мониторинг на квалитетот на отпадните води на 

две мерни места, дефинирани како точки на емисија W1 и W2. Во досегашниот 

мониторинг кој се спроведува од 2012-2015, мерењата на квалитетот на отпадните води 

се врши на едно мерно место, односно во шахтата на излез од таложникот.  

Во 2011 година донесен е Правилникот за методологијата, референтните методи на 

мерење, начинот и параметрите за мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и 

тињата од третманот на урбаните отпадни води („Службен весник на РМ" бр.108/11). 

При дефинирање на фреквенцијата за мониторинг надлежниот орган треба да го земе 

предвид овој правилник.  

Исто така, во досегашните анализи не се вклучени сите параметри кои се пропишани со 

Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето 

на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи 

ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 81/2011).  

Како резултат на горенаведеното, во поматамошното работење на Инсталацијата, 

Операторот ќе врши мониторинг на отпадните води со фреквенција утврдена од 

надлежниот орган и ВС Водостопанство-Брегалница, меѓутоа листата на параметри кои 

треба да се следат треба да се надополни во согласност со барањата дефинирани во 

Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето 

на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи 

ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони.  

13 СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ХАВАРИИ 

Со цел да се спречат било какви несреќи и хаварии во Инсталацијата, Операторот на 

Инсталацијата ќе подготви Процена на загрозеност и план за заштита и спасување во 

согласност со член 39 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на 

Република Македонија“, бр36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14). 

14 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Како резултат на спроведените активности во Инсталацијата, утврдените, состојби, 

промени и недостатоци во периодот за усогласување со Оперативниот план до сега, 

Операторот на Инсталацијата предлага Програма за подобрување во која ќе се 

дефинираат сите понатамошни активности кои ќе ги преземе, со цел да се постигне 

заштита на животната средина.  

Програмата за подобрување ги опфаќа следните активности: 

1. Поднесување писмено известување до надлежниот орган за секоја 

промена во Инсталацијата;  

2. Регулирано управување со отпадот од нуспроизводи од животинско 

потекло, односно собирање, транспорт и депонирање на депонијата 

„Богословски Рид“ во согласност со издадената одлука од Советот на 

Општината, како и во согласност со издадените согласности/дозволи од 

Агенцијата за ветеринарство и МЖСПП; 
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3. Подготовка на Програма за управување со отпад во согласност со член 21 

и 23 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 

147/13, 163/13 и 27/14); 

4. Склучување договори со овластени компании за преземање разни фракции 

отпад кои се генерираат во Инсталацијата; 

5. Испитување на квалитетот на милта за нејзино повторно искористување, во 

согласност со член 118 од Законот за водите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 

163/13 и 180/14); Правилникот за методологијата, референтните мерни 

методи, начинот и параметрите на мониторинг на отпадните води, 

вклучувајќи ја и милта од пречистувањето на урбаните отпадни води (*) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/11), Правилникот за 

формата и содржината на образецот на барањето и на дозволата за 

користење на милта како и начинот на издавање на дозволата за 

користење на милта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/11); 

6. Чистење на наслаги од остатоци од масло на надворешната страна на 

резервоарите за амонијак; 

7. Демонтирање на целата постоечка опрема во старата машинска сала и 

предавање на овластени компании; 

8. Расчистување на времено складираниот отпад во кругот на Инсталацијата, 

генериран од реконструкцијата на објектите; 

9. Поставување собирни садови за собирање на несакани истекувања на 

масла, нафта, мазут и сл. на места каде истите не се поставени и редовна 

контрола на садовите; 

10. Преземање мерки за решавање на проблемот со зголемените емисии на 

азотни оксиди од котлите. Да се направат мерења на емисиите и соодветно да 

се реагира, во однос на штелување на вентили или дополнителни интервенции. 

11. Спроведување мониторинг на емисиите од котлите двапати годишно; 

12. Усогласување параметрите за мониторинг на третираните отпадни води во 

согласност со барањата од Правилникот за условите, начинот и граничните 

вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното 

прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид 

посебните барања за заштита на заштитните зони („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 81/2011).   

13. Разгледување на можноста од дополнителен третман на отпадните води 

со цел постигнување на граничните вредности за азот и фосфор во 

пречистените отпадни води, со што ќе се постигнат законските барања за 

испуштање на ефлуент од пречистителна станица во површинско водно 

тело; 

14. Добивање дозвола за испуштање на третираните отпадни води во каналот 

Азмак, во кој се пропишани квалитетот и квантитетот на испуштената вода. 

Спроведувањето на мониторинг на отпадните води ќе се врши со 

фреквенција која ќе ја дефинира надлежниот орган и Водостопанство 

Брегалница; 

15. Подготовка на Процена на загрозеност и План за заштита и спасување во 

согласност со член 39 од Законот за заштита и спасување („Службен 

весник на Република Македонија“, бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 

41/14); 

16. Сите изготвени материјали и извешати за потребите на Инсталацијата 

уредно ќе бидат поднесени до Надлежниот орган (општина Свети Николе) 

за следење на работата на Инсталацијата. 
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Табела 5 Програма за подобрување 

Реден 

Бр. 

Активност Цена на 

чинење во 

денари 

Каде се реализира 

активноста 

Фреквенција Време на реализација 

на активноста 

1 Поднесување писмено известување до Надлежниот орган за секоја промена 

во Инсталацијата 

/ Во 

Инсталацијата/Локална 

самоуправа на 

општина Свети Николе  

Континуирано 

 

Во текот на работниот век 

на Инсталацијата 

2 Регулирано управување со отпадот од нуспроизводи од животинско потекло, 

односно собирање, транспорт и депонирање на депонијата „Богословски 

Рид“ во согласност со издадената одлука од Советот на Општината, како и 

во согласност со издадените согласности/дозволи од Агенцијата за 

ветеринарство и МЖСПП 

Не може да 

се 

предвиди  

Депонија Богословски 

рид 

Континуирано Во текот на работниот век 

на Инсталацијата 

3 Подготовка на Програма за управување со отпад во согласност со член 21 и 

23 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 

147/13, 163/13 и 27/14) 

1200 евра Консултантска куќа Еднократно 

 

Ноември, 2015 

4 Склучување договори со овластени компании за преземање разни фракции 

отпад кои се генерираат во Инсталацијата 

 

/ Во Инсталацијата  Континуирано 

 

Континуирано во текот на 

работниот век на 

Инсталацијата 

5 Испитување на квалитетот на милта за нејзино повторно искористување  Не може да 

се утврди 

Во акредитирана 

лабораторија 

Еднократно   Континуирано во текот на 

работниот век на 

Инсталацијата 

 

6 Чистење на наслаги од остатоци од масло на надворешната страна на 

резервоарите за амонијак 

Не може да 

утврди 

Во Инсталацијата По потреба Континуирано во текот на 

работниот век на 

Инсталацијата, доколку 

се јави потреба 

7 Демонтирање на целата постоечка опрема во старата машинска сала и 

предавање на овластени компании 

Не може да 

утврди 

Во Инсталацијата Еднократно Декември, 2015 

8 Расчистување на времено складираниот отпад во кругот на Инсталацијата, 

генериран од реконструкцијата на објектите 

/ Во Инсталацијата Еднократно Декември, 2015, 

 

9 Поставување собирни садови за собирање на несакани истекувања на 

масла, нафта, мазут и сл. на места каде истите не се поставени и редовна 

/  Во Инсталацијата Еднократно Континуирано во текот на 

работниот век на 
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Реден 

Бр. 

Активност Цена на 

чинење во 

денари 

Каде се реализира 

активноста 

Фреквенција Време на реализација 

на активноста 

контрола на садовите Инсталацијата 

10 Преземање мерки за решавање на проблемот со зголемените емисии на 

азотни оксиди од котлите. Да се направат мерења на емисиите и соодветно 

да се реагира, во однос на штелување на вентили или дополнителни 

интервенции.  

Не може да 

се утврди 

Во Инсталацијата Еднократно Септември, 2015 

11 Спроведување мониторинг на емисиите од котлите двапати годишно 12 800 ден 

годишно 

(котли) 

32 000 ден 

(годишно 

Во Инсталацијата Континуирано 

 

Февруари-Август, во текот 

на работниот век на 

Инсталацијата 

 

12 Усогласување параметрите за мониторинг на третираните отпадни води во 

согласност со барањата од Правилникот за условите, начинот и граничните 

вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното 

прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид 

посебните барања за заштита на заштитните зони („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 81/2011)  

/ Во Инсталацијата Континуирано 

 

Континуирано, во текот на 

работниот век на 

Инсталацијата 

13 Разгледување на можноста од дополнителен третман на отпадните води со 

цел постигнување на граничните вредности за азот и фосфор во 

пречистените отпадни води, со што ќе се постигнат законските барања за 

испуштање на ефлуент од пречистителна станица во површинско водно тело 

Не може да 

се утврди 

Во Инсталацијата Еднократно  Јануари, 2016 

14 Добивање дозвола за испуштање на третираните отпадни води во каналот 

Азмак, во кој се пропишани квалитетот и квантитетот на испуштената вода. 

Спроведувањето на мониторинг на отпадните води ќе се врши со 

фреквенција која ќе ја дефинира надлежниот орган и Водостопанство 

Брегалница. 

4.800,00 по 

мерно 

место 

Во Инсталацијата Континуирано 

 

Мониторингот ќе се врши 

Февруари-Август, во текот 

на работниот век на 

Инсталацијата 

15 Подготовка на Процена на загрозеност и План за заштита и спасување во 

согласност со член 39 од Законот за заштита и спасување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11и 41/14).) 

 

Не може да 

се 

предвиди 

Консултантска куќа Еднократно 

 

Ноември, 2015 

16 Сите изготвени материјали и извешати за потребите на Инсталацијата 

уредно ќе бидат поднесени до Надлежниот орган (општина Свети Николе) за 

следење на работата на Инсталацијата 

/ Инсталацијата Континуирано Во текот на работниот век 

на Инсталацијата 
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Реден 

Бр. 

Активност Цена на 

чинење во 

денари 

Каде се реализира 

активноста 

Фреквенција Време на реализација 

на активноста 

Вкупно 16 активности     
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ДОДАТОК 1 Решение за привремено одобрување на оператор со храна и објект 
за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло 

во постапка на преструктуирање издадено од Агенција за храна и 
ветеринарство 
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ДОДАТОК 2 Одобрение за реконструкција на пречистителната станица  
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ДОДАТОК 3 Одобрение за употреба на пречистителната станица 
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ДОДАТОК 4 Сертификат за извршена обука по барањата на Стандардот ИСО 
14001:2004 
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ДОДАТОК 5 Извештаи од инспекциски служби за состојбата и безбедноста на 
машини и садови под притисок 
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ДОДАТОК 6 Суровини и помошни материјали MSDS 
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ДОДАТОК 7 Дозвола за користење вода од бунари 
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ДОДАТОК 8 Имотен лист за депонијата, коресподенција во врска со депонијата 
„Богословски Рид“ и Одлука за управување со депонијата 
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ДОДАТОК 9 Програма и Упатство за отстранување на отпад  
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1. КРИТЕРИУМИ 
 

2. Сите тврди отпадоци се собираат во водонепропустливи садови  кои целосно се 
затвораат, изработени се од материјали и се со конструкција, која дозволува ефикасно миење 
и дезинфекција. 
3. Контењеритe за санитарни и други видови отпадоци се чуваат на специјално за таа 
цел место изолирано од останатите простории, добро осветлено, недостапно за штетници, 
погодно за ефикасно миење, дезинфекција и исфрлување на отпадните води. 
4. Садовите за отпадоци кои се наоѓаат во работната просторија треба да се одржуваат 
чисти и треба да бидат јасно означени.. 
5. Сите отпадоци од животинско потекло се пренасуваат до специјализирана просторија 
со контињери за чување и се изнесуваат за уништување. 
6. За да не се разнесат микроорганизмите преку движењето на воздухот, корпите за 
ѓубре не треба да се поставуваат на место каде има поинтезивно движење. 
7. При изнесувањето на корпите за отпад надвор од работната просторија целосно се 
затвораат. 
8. Во одделението за пакување,пласман и санитарните простории се користат 
водонепропустливи пластични контињери за ѓубре кои се затвораат со капак.  
9. По ваквата манипулација со корпите за ѓубре и контињерите за отпадоци, рацете мора 
внимателно да се измијат. 
10. На местата, каде се распоредуваат корпите за ѓубре се спроведуваат засилени мерки 
за борба против инсекти и гризачи. 
11. Принципите на класифицирање на отпадот според видот, својствата и заедничките 
својства, како и можноста за повторна употреба и последователно третирање се следат при 
собирањето, складирањето, транспортирањето и предавањето на отпадоците. 
12. Правилото за непресекување на технолошките патишта се почитува при 
отстранувањето на тврдите отпадоци од различните простории. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

1. Изготвување шема на патот за отстранување на отпадоците од претпријатието. 
2. Обезбедување доволен број на корпи за собирање на отпадоците соодветно 
идентификувани за нивната намена. 
3. Садовите и корпите за отпадоци, кои се наоѓаат во работните простории треба да се 
одржуваат чисти. 
4. Контењерите за собирање на различните видови отпадоци треба да се измијат и 
дезинфицираат по секое празнење.  

      5.   Во работните простории контењерите за отпадоци се држат со затворени капаци. 
      6.   Редовно да се води евиденција за отстранување на отпадоците по видови. 
 
3. КОРЕКТИВНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Дополнително миење и дезинфекција на садовите и нивно поставување на 
определените места. 
2. Промена на садовите во случај на кршење или пропуштање на садот. 
3. Систематско чистење на масни наслаги. 
4. Обучување на одговорните лица. 
5. Спроведување на санкции 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

         6.  ПРОГРАМА “ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДОЦИ” 
         6.1 Упатство за собирање и изнесување на отпадоци 

      6.2. Определување на СРМ материјали и нивната тежина 
         6.3. Дневник за отстранување на одпад 
         6.4. Формулар за отстранување на нус производи – Кожа 
         6.5. Потврда за отстранет отпад (од лиценсирана фирма) 

   6.6. Шема на сифони и корпи 
         6.7. Договор со фирма за отстранување на отпад од обектот 
       

5.ВЕРИФИКАЦИЈА 
Верификација врши  обучено за таа цел лице,   според годишниот план за верификација: 
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- Визуелна контрола на состојбата со отстранувањето на отпадоците и опремата за 
складирање на отпадоци; 
- Контрола на документацијата - Евиденцијските листи за отстранување на отпадоци и  
СРМ отпадоци ; 

Разраб.НАССР-Екип:  .........../Р-лНАССРекип/  Утврдил: …................................. /Управител/                                                 
1. Општи правила: 
Хигиенскиот начин на отстранување на отпад е неразделен дел од нормалниот технолошки процес, 
а за негово ефективно извршување неопходно е: 

 Организација на активностите; 

 Осигурување на соодветни препарати за миење и дезинфекциони средства и соодветен 
инвентар за чистење; 

 Определување на одговорни лица, извршни и контролни дејности за отстранување на 
отпадоците. 
Отпадоците од анимално потекло  се делат на 3 категории: 

Категорија 1 материјал 
1. Во Категорија 1 материјал спаѓат животински нус-производи или материјали кои ѓи содржат 
таквите нус-производи: 
(a) сите делови на трупот, вклучувајки ја кожата и подкожјето, добиени од: 
(i) животни сомнителни на инфекција на ТСЕ или во чие присуство е потврдена појава на ТСЕ, 
(ii) животни убиени при спроведување на мекри за ерадикација на ТСЕ,   
(iii) животни кои не се фармски животни или диви животни, а вклучуваат домашни миленици, 
животни од зоолошки градини и циркуски животни,  
(iv) експериментални животни , и 
(v) диви животни, кога постои сомневање дека се инфицирани со болести преносливи на луѓето или 
животните; 
(б) специфичен ризичен материјал и цели трупови на угинати животни кои содржат специфичен 
ризичен материјал кога истиот не е одвоен од трупот; 
(в) производи добиени од животни третирани со субстанци кои се забранети во согласност со 
ветеринарните прописи и производи од животинско потекло кои содржат резидуи или загадувачи на 
животната средина или други субстанци ако таквите резидуии и субстанци го надминуват 
дозволеното ниво пропишано во ветеринарните прописи; 
(г) сите материјали од животинско потекло собрани при третман на одпадни води во објекти за 
преработка на Категроија 1 материјал и други простроии во кои се врши отстранување на 
специфичен ризичен материјал, вклучувајки и сепарати, материјали од филтрација, маснотии и 
маслени мешавини, тиња и материјали отстранети од одводни канали од такви простории, освен ако 
таквите материјали не содржат специфичен ризичен материјал или делови на таков материјал; 
(д) помии од средства на транспорт кои работа меѓународно; и  
(ѓ) мешавини на Кетегорија 1 материјал со Категорија 2 или Категорија 3 материјал или со двете 
категории вклучувајки и материјали наменети за преработка во објектза преработка на Категоија 1 
материјал.  

Листа на примери за природата на Категорија 1 материјали: 
- СРМ: 

 За говеда: 
 Черепот исклучувајќи ја мандибулата, вклучувајќи ги мозокот, очите и ’рбетниот мозок од 
животни постари од 12 месеци 
 ’Рбетот без опашните пршлени, спиналите и трансферзалните продолжетоци на вратните, 
градните слабинските пршлени, медијалниот сакрален гребен и крилјата на сакралната коска, 
вклучувајќи го дорзалниот спинален ганглион од животни постари од 30 месеци и 
 Тонззилите, цревата од дуоденумот до ректумот и мезентериумот од сите старосни 
категории 
- Труп, крв и сите делови (вклучувајќи ја кожата) од животни кои на ТСЕ тест не се потврдиле 
како негативни; 
- Сите делови (вклучувајќи ја кожата и крвта) од труп испитуван на присуство на ТСЕ до 
пристигнувањето на резултатите; 
- Производи кои се сомнителни на присуство на недозволени супстанци наведен и во 
законодавството како последица од незаконски медицински третман или на остатоци од супстанции 
загадувачи на животната срединана пр. присуство на диоксин и тешки метали над МДГ (но НЕ и 
производи кои содржат остатоци од дозволени ветеринарни лекови) 
- Тела од диви животни сомнителни дека се инфицирани од болести кои се пренесуваат на 
луѓето и животните, пр.Болеста Лигавка и Шап или туберколоза 
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- Сите материи од животинско потекло кои биле во контакт со СРМ по неговото отстранување 
од телото 
- Целите тела од крави, овци, бафала и бизони кои биле опфатени од ante-mortem прегледот 
или на пристигнувањето  биле пронајдени мртви или смрта настапила во сточното депо (само 
доколку не е отстранет СРМ пред нештетното уништување). 
Листата дава само насоки и ориентација и не е сеопфатна и целосна. 
 

Категорија 2 материјал 
1. Категорија 2 материјал спаѓаат животински нус-производи или материјали кои ѓи содржат 
следните нус-производи: 
(a) ѓубриво и содржина на дигестивен тракт; 
(б) сите материјали од животинско потекло собрани при третман на одпадни води од кланици и 
други објекти или од објекти за преработка на Категорија 2 материјал, вклучувајки и сепарати, 
материјали од филтреција, маснотии и маслени мешавини, тиња и материјали отстранети од 
одводни канали од такви простории; 
(в) производи од животинско потекло кои содржат резидуи од ветеринарни лекови и контаминетни 
ако таквите резидуи ги надминуваат дозволените граници пропишани со ветеринарните прописи; 
(г) производи од животинско потекло, кои не спаѓаат во Категорија 1 материјал, а се увезени од 
трети земји и кај кои при спорведувањето на инспекција согласно со националното законодавство, 
не ги исполнуваат условите на ветеринарните прописи за нивен увоз во земјата, освен ако не бидат 
вратени; 
(д) животни и делови од животни, кои се убиени за цели поинакви од колење за човечка употреба, 
вклучувајки ги и животните убиени заради ерадикација на епизоотска болест;  
(ѓ) мешавини на Категорија 2 материјал со Категорија 3 материјал, вклучувајки и материјали 
наменети за преработка во преработувачки објект за Категроија 2 материјал; и 
(е) животински нус-производи кои не се Категорија 1 или Категорија 2 материјали. 

 
Листа на примери за природата на Категорија 2 материјали: 

- Секој труп, дел од труп или внатрешен орган кој не содржи СРМ и кој потекнуваат од животни 
и птици врз кои не е извршен целосен ante-mortem преглед или не се дадени на увид сите потребни 
информации за ланецот на храната 
- Целиот труп или дел од труп, отфрлен со post-mortem прегледот заради патолошки 
променикои даваат сомнеж за болест која се пренесува на луѓето и животните на пример: 
септикемични трупови, пнеуминични жаришта, цистицеркозни промени кај говедата, прикардитис, 
мускулни апцеси, септичен артритис, туберкулозни промени  
- Целото тело од свињи или животни отфрлени со ante-mortem прегледот, при пристигањето 
пронајдени се мртви или се пронајдени мртви во сточното депо 
- Секој труп, дел од труп, внатрешни органи или триминг на кои се видливи страни тела или 
загадени површини кои се опасност со здравјето на луѓето или животните, на пример: измет, 
содржина од дигестивен систем, жолчна течност, масла, кондензација, нечистотии од линијата 
наколење, ’рѓа, фекални загадувања 
- Секое месо или внатрешни органи кои не се ракувани и складирани во согласност со 
хигиенските правила, и кај кои е настанато расипување кое е опасно за здравјето на луѓето и 
животните  
- Мувлосано или распаднато месо или внатрешни органи со променета боја како и надувано 
вакум пакување 
- Секое месо каде се пронајдени остатоци или супстанции кои може да претставуваат опсност 
за здравјето на луѓето и животните 
- Крв од секое животно врз кое не е извршен ante-mortem преглед (и не биле заклани за 
исхрана на луѓето) 
- Труп од дивеч каде што проектилот влегол во стомакот и предизвикал изливи, оштетување 
на коските и загаденост на околината 
- Цело тело на мал дивеч, доколку е масивно загадено при транспортот пред обработката. 
Листата дава само насоки и ориентација и не е сеопфатна и целосна. 
 

Категорија 3 материјал 
1. Во Категорија 3 материјал спаѓаат животински нус-производи или материјали кои ѓи содржат 
следните нус-производи: 
(a) делови на заклани животни, исправни за човечка исхрана во согласност со ветеринарните 
прописи но не се наменети за човечка исхрана за комерцијални цели;  
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(б) делови од заклани животни, кои се неисправни за човечка исхрана но не исполуваат знаци на 
болест пренослива на луѓе или животни и добиени до трупови на животни кои се исправни за 
човечка исхрана во согласност со ветеринарните прописи;  
(в) кожа и подкожје, копита и рогови, свинска чекиња и пердуви од животни заклани во кланици, кога 
после извршената ante-mortem  инспекција е утврдено дека се исправни за човечка исхрана во 
соглансот со ветеринарните прописи; 
(г) крв добиена од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, кога после извршената 
ante-mortem  инспекција е утврдено дека се исправни за човечка исхрана во соглансот со 
ветеринарните прописи; 
(д) животински нус-производи добиени од производство на производи наменети за човечка 
упопотреба, вклучувајки обезмастени коски и чварки; 
(ѓ) неискористена храна од животинско потекло, неискористена храна која содржи производи од 
животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за човечка исхрана за комерцијални 
цели или која поради проблеми при изработката, дефекти при пакувањето или некои други дефекти 
кои не претставуваат ризик за здравјето на луѓето и животните; 
            (е) сирово млеко и млечни производи добиени од животни кои не покажуваат клинички знаци 
на болест пренослива на луѓето и животните; 
(ж) риба или други морски животни, освен морски цицачи, уловени на отворено море за 
производство на рибино брашно;  
(з) свежи нус-производи од риба од објекти кои произведуваат производи од риба наменети за 
човечка исхрана; 
(ѕ) лушпа, нус-производи од инкубаторски станици, пукнати јајца; или нивни производи добиени од 
животни кои не покажуваат клинички знаци на болест пренослива на луѓе или животни;  
(и) крв, кожа и подкожје, копита, пердуви, волна, рогови, влакна и крзно; или нивни производи 
добиено од животни кои не покажуваат клинички знаци на болести преносливи на луѓе или животни;  

 
Листа на примери за природата на Категорија 3 материјали: 

- Трупови или делови од трупови кои поминале ante и post-mortem преглед, но од 
комерцијални или други причини не се наменети за исхрана на луѓето на пример: засечени 
внатрешни органи од свињи, свинска слезина, желудник и црева од цицачи или глодари испразнети 
од содржината (освен говедски црева, овчки и козји илеум кои се Категорија 1 материјали), месо од 
говедска глава кое не е наменето за човечка исхрана, говедско виме од животни кои поминале ante 
и post-mortem преглед и не покажуваат знаци на болести преносливи на луѓето и животните и не е 
контаминирано до тој степен да претставува опсност по здравјето на луѓето и животните, дерени 
глави од јагниња, месо од овчји глави, од живина: врат, црева и тестиси, свинска кожа, коски од 
објект за расекување на месо 
- Недерени говедски, овчји нозе од животни кои поминале ante-mortem преглед и кои не се 
контаминирани до тој степен да преставуваат опсност за здравјето на луѓето и животните 
- Недерени говедски уши кои потекнуваат од трупови кои поминале ante и post mortem преглед 
и кои се ослободени од ушните маркери, инфекции и апцеси 
- Недерени јагнешки глави од животни кои поминале ante и post mortem преглед, и не се 
сомнителни на болести кои се пренесуваат на луѓето и животните . Доколку постои сомнеж , главата 
треба да се дере и да се прегледа пред да се донесе заклучок за класификација на главата  
- Недерени свински глави од животи кои биле дерени или попарени, опрлавени или 
депилирани и потекнуваат од свињи кои поминале ante и post mortem преглед, на главите нема 
знаци на болести кои се пренесуваат на луѓето и животните и мораат да бидат чисти и не 
контиминирани 
- Делови од труп или внатрешни органи кои не се исправни за исхрана на луѓето во согласност 
со Законот за безбедност на храната но не се опасност за здравјето на луѓето и животните на 
пример: случаен наод на црн дроб со ограничени промени, јазик промени од Muelleriu 
(Стронгилиди),  melanosis (хиперпигментација), триминг материјал од местото на закачување на 
конверот 
- Секој труп, дел од труп или внатрешни органи кои не биле произведени, складирани или 
транспортирани во согласност со Законот за безбедност на храната и следствено на тоа не можат 
да бидат класифицирани како храна за исхрана на луѓето на пример: месо без здравствен печат, 
месо складирано на на повисока температура 
- Месо кое паднало на под и од таа причина не е исправно за исхрана на луѓето 
- Масти од триминг или труп кој нема да се користи за исхрана на луѓето 
- Видлив лимфен чвор и делови од нервниот систем отстранети за време на отстранување на 
места од труповите на говедата 
- Месо отфрлено од производителот заради откажана нарачка 
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- Глави и нозе од живина врз кои е извршен post-mortem преглед на линија на колење закачени 
до трупот 
- Глави и нозе од живина оделени од трупот на кои претходно е извршен post-mortem преглед 
и кои поминале ante-mortem преглед 
- Кожи, копита/нозе, рогови, свински четини и пердуви кои потекнуваат од животни, различни 
од преживари за кои е потребно негативен резултат од ТСЕ тестирање на кои е извршен ante-
mortem преглед и не покажуваат клинички знаци на болести преносливи на луѓе и животни 
- Глави, нозе и пердуви од мал дивеч. 
 
Секоја пониска категорија на НПЖП што доаѓа во контакт со повисока категорија НПЖП се третира 
според пониската категорија материјал. 
 
Отпадоците, одделени од прозводствената дејност во  Сектор: Кланица и панлерај  ’’МИК Свети 
Николе’’ се класифицираат по видови и својства, како што следува:  

ИМЕНУВАЊЕ НА ОТПАДОТ  

Отпадоци од производство и преработка на месо: 

отпадоци од животински ткива 

Споредни животински производи(делови на заклани животни, исправни за човечка исхрана во 

согласност со ветеринарните прописи но не се наменети за човечка исхрана за комерцијални цели) 

материјали, непогодни за консумација или преработување 

специфични ризични материјали (СРМ) 

талог од измивање и чистење 

талог од пречистување на отпадни води на местото на нивното создавање 

Отпадоци од пакувања: 

хартиени и картонски пакувања 

пластични пакувања 

Други санитарни отпадоци 

мешовити санитарни отпадоци 

 
2. Дејности за Отстранување на отпадоците: 
Во секоја работна просторија во објектот е осигурен  доволен број на најлонски кеси за собирање на 
отпад кои се по боја разграничени од останатиот инвентар во зависност од видот отпад за кој се 
наменети. Тие кога ке се наполнат се врзуваат и ставаат во одредено возило наменето за таа цел. 
 
Како резултат на производствената дејност во претпријатието  Кланица и пандлерај  се 
одделуваат првенствено следниве мешовити санитарни отпадоци:   

 од санитарните простории (просторија за одмор, санитарни филтер, бања и тоалет) – хартија, 
полиетилен, чаши, текстилни материјали, мешалки и др. садови за еднократна употреба, средства за 
чистење и др; 

 од производствените простории – хартија, картон, пластика, средства за чистење и др.   

 При целосно полнење на одредена кеса со санитарни отпадоци, истата се вади од садот за 
отпадоци, во која била монтирана, добро се заврзува со цел да не се растура содржината и се 
изнесува надвор од соодветната просторија.  

 При валкање на садот за отпадоци, истиот се измива, а по потреба и дезинфицира, по што се 
суши и се снабдува со нова полиетиленска кеса за еднократна  употреба. 

 Полните кеси со санитарни отпадоци се носат секојдневно на крај од работниот ден  од 
страна на определено лице до соодветното место со контењери за чување на санитарните отпадоци.  

 отпадоци, се изнесуваат од местото за чување на санитарните отпадоци на објектот со 
сопствено возило наменето за таа цел а отпадот се носи во локална депонија. 
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 По секое изнесување на санитарните отпадоци од објектот, работникот – одговорното лице  
врши целосно чистење, измивање и дезинфекција на местото за чување на мешовити санитарни 
отпадоци, а по потреба и на количките сместени во тој сектор. Секој последен работен ден од 
месецот работникот – хигиеничар врши целосно чистење, измивање и дезинфекција на количките за 
чување на санитарните отпадоци.  
 
Во претпријатието Кланица и пандлерај како резултат на производствената дејност се 
оделуваат следниве видови на отпадоци од пакувања: 

 пакувања, одделени при подготовка на материјалите за пакување; 

 оштетени пакувања или такви кои во процесот на пакување и пакување на готовите производи 
се оштетиле, етикети и др.;  

 Одвоените отпадоци од пакувањата се собираат во полиетиленски кеси за еднократна 
употреба  

 Во случај на целосно наполнување на одредена кеса со отпадоци истата се вади од скелето за 
отпадоци во која била монтирана, добро се заврзува со цел да не се истури содржината и се 
изнесува надвор од соодветната просторија. 

 Полните кеси со отпадоци од пакувања се носат секојдневно на крај од работната смена од 
страна на работниците во соодветната производствена зона до местото со колички за одделно 
чување на отпадоците од пакувања.  

 По секое изнесување на отпадоците од пакувања од објектот, одговорниот работник во тој 
сектор  врши целосно чистење, измивање и дезинфекција на местото за чување на отпадоци од 
пакувања, а по потреба и на количките кои се наоѓаат на тоа место. Секој последен работен ден од 
месецот одговорниот работник врши целосно чистење, измивање и дезинфекција на количките за 
одделно чување на отпадоците од пакувања. 
 
Споредни животински производи се цели трупови на животни или делови од нив, или производи 
од животински производ, кои не се наменети за конзумација од страна на луѓе.  
Согласно Правилникот за нус производи  споредните животински производи одделени во 
претпријатието за производство и преработка на месо се сметаат за материјали од категорија 1 и 
3. 
1. Во Кланицата и пандлерај како резултат на производствената дејност се издвојуваат 
следниве видови споредни животински производи – СРМ, дел од месо, внатрешни органи, црева и 
др., како и талог и материјали од канализацијата на просториите. 
Во секоја работна просторија во објектот каде се врши добивање и обработка на месо осигурен е 
доволен број на колички за собирање на споредни животински производи кои се соодветно 
обележани. Тие се изработени од материјали кои овозможуваат секојдневно ефикасно чистење, 
измивање, а по потреба и дезинфекција.  
2. Дел од одпадоците како СРМ се собират директно во наменети за таа цел обележани колички 
кои се наоѓаат во просторијата за чување на СРМ отпадоци. 
3. Отпадоците се изнесуваат од претпријатието со специјално возило наменото за таа цел 
4. При изнесување на споредните животински производи  од објектот одговорното за таа цел 
лице  ги бележи во Дневник за отстранување на отпадоци. 
5. После секое изнесување на споредните животински производи од објектот, одговорниот 
работник во тој објект врши целосно чистење од грубите отпадоци, измивање и дезинфекција на 
просторијата за чување на споредните животински производи, а на крај на работната смена – и на 
празните колички за нивното чување. 
6. Чистењето, измивањето и дезинфекцијата на просторијата за чување на споредните 
животински производи се врши со одделен инвентар за хигиенска обработка (различни по боја кофа, 
метла, дршка на уредот за чистење и др.).  
7. Деловите од технолошкиот процес, од кој се издвојуваат СЖП, се бележани во соодветните 
дијаграми за НАССР плановите. Некои од процесите, во кои се издвојуваат мали количества СЖП не 
се бележат во дијаграмите со оглед на тоа да не ги преполнуваат со податоци, но во секој случај се 
третираат во согласност со прописите на постоечкото упатство.  
Обележување и маркирање 
- Секторот кланица и пандлерај располага со соодветна количина на соодветна боја(метиленско 
плаво) за маркирање на  
 -категорија 1 материјал (вклучувајки ја и СРМ) 
 -категорија 2 материјал 
-Бојата е правилно подготвена и постојат соодветни уреди за нејзина примена (се става во пумпица 
со каја се распрскува) 
-Категорија 1 материјал кој не содржи СРМ и категорија 2 материјал со исклучок на крвта содржината 
на цревата е маркирана со раствор на метиленско плаво. 
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-Сите парчиња категорија 2 материјал (месо) кои се тешки повеќе од 25кг се маркирани со раствор 
откако површината е отворена со повеќекратни резови. 
Складирање и декларирање 
-Веднаш после колење,пререботка НПЖП со колички се одстранува од објектот и веднаш со 
приколка се носи во локална депонија 
-Количките со кои се изнесува одпад потоа се чистат и дезинфицираат 
Одводи и сливници 
-Во кланичниот дел каде се колат непреживарни животни одводните сифони се обезбедени со мрежи 
со максимална големина од 6мм 
-Во кланичниот дел каде се колат преживарни животни одводните сифони се обезбедени со 
максимална големина од 4мм. 
 
За отстранување на производствените и отпадни води, објектот има изграден канализационен 
систем, според барањата на Министерството на животна  средина. Објектот има пречистувачки 
таложник .                                                                                                                                
Двапати годишно, а по потреба и почесто се врши целосно чистење на пречистувачката опрема за 
отпадните води во објектот. Отстранетиот талог се става во специјално означени за таа цел 
контењери, кои се транспортираат до депонија.  
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ДОДАТОК 10 Склучени договори за преземање отпад  
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ДОДАТОК 11 Извадок од Правилникот во кој се дефинирани 
граничните вредности на ефлуент од објектите и постројките за 

производство, преработка и конзервирање на месо и месни 
производи  
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ДОДАТОК 12 Известување од МЖСПП за регулирање на правото за 
испуштање на отпадни води  
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