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ВОВЕД
Управувањето со инсталацијата е насочено кон остварување на стратешките цели на
компанијата од аспект на постојана усогласеност на деловната активност, оптимизација на
искористеноста на капацитетите, ефикасна употреба на суровини,управување со развојот и
модернизација на производствотона индустриски гасови, како и грижа за максимално
обезбедување на заштитата при работа и заштитата на животната средина.
Инсталацијата поседува Б дозвола за усогласување со опреративен план бр.20 - уп1-1287
од 31.03.2014 год. Согласно член 126 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.
53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,
44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 98/17, 99/18) Операторот на инсталацијата го поднесува
ова Барање за добивање на Б–интегрираната еколошка дозвола. За подготовка на ова
Барање, Операторот ја ангажира фирмата–консултант ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје која ја
изработи оваа апликација.
Начинот и формата на презентирање на податоците и потребните информации за
инсталацијата, во оваа апликација е направен согласно Правилникот за постапката за
добивање Б - интегрирана еколошка дозвола, ПРИЛОГ 1, Барање за добивање Б –
интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр.4/06), како и согласно насоките
дадени во Упатството за подготовка на образецот за Б–интегрирана еколошка дозвола,
подготвено од Министерството за животна средина и просторно планирање.
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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

I.

Правен статус

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ - КУМАНОВО
ДООЕЛ

Сопственост на компанијата

Приватна – Основач и сопственик Благоја Бајдевски

Соптвеност на земјиштето

Приватна – Благоја Бајдевски

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

Ул. ,,Ѓорче Петров" бр. 4
1300 Куманово

Број на вработени

151

Овластен претставник

Стојанка Стојковиќ, управител

Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
2
барањето

10.11
Преработка и конзервирање на месо

Проектиран капацитет

21 t/den

Одговорно лице за животна
средина

М – р Гордана Цветковска, контролор во сектор Контрола на
квалитет, HACCP – тим лидер, управител за отпад

Име на компанијата

1

I.1 Вид на барањето 3
Обележете го соодветниот дел
Нова инсталација
Постоечка инсталација



Значителна измена на
постоечка инсталација
Престанок со работа
I.2

Орган надлежен за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на
локална самоуправа
Адреса
Телефон

Општина Куманово, Сектор за комунални работи,
инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина
и природата
11-ти Октомври бб, 1300 Куманово
(031) 475-800 / (031) 438-633

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ
уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе
активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност.
Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.
3
Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на
инсталацијата
1
2
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ОДГОВОР
Копија од регистрацијата на Инсталацијата во Централниот Регистар на Република
Македонија бр.0805-50/150020210008966 од 15.01.2021 год., Имотен лист бр.15914 (препис)
од 20.02.2019год. (препис од Катастарска општина Куманово) дадени се во Прилог I, стр.4654.
Инсталација ДПТУ „Екстра Меин” Куманово е изградена на парцела КП 13383/2 и КП 26214
со површина од 1800 m2. Инсталацијата се наоѓа на следните координати N:42,13612 и E:
21,73078.
Инсталацијата за производство, откуп и промет на месо и сувомеснати производи во
месната индустрија ДПТУ „Екстра Меин” Куманово е лоцирана на североисточната страна
од центарот на Куманово на растојание од околу 1,5 km на улица Ѓорче Петров бр.4,
општина Куманово.
Во Прилог I.3, стр.55 дадени се местоположбата и границите на локацијата на
Инсталацијата.
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II.

ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за
работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови
и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).
ОДГОВОР
Основна дејност на инсталацијата Екстра Меин Куманово е производство, откуп и промет на
месо и сувомеснати производи во месната индустрија.
•

Капацитет на постројката

Инсталацијата произведува околу 80 различни финални сувомеснати производи и тоа од
типот на полутрајни сувомеснати производи. Од финалните производи главно се застапени:
салами, шунки, виршли и колбаси, како и деликатесни (качени) полутрајни сувомеснати
производи кои се произведуваат во коморите за чадење.
Инсталираниот капацитет на опремата е 21 t/den, а моменталниот обем на производство е 15
t/den.
Во непосредна близина на инсталацијата се наоѓаат:
- на исток се наоѓаат индивидуални станбени куќи од населбата Перо Чичо која е
сместена на брдото
- на север е ул.Ѓорче Петров бр.4, а во продолжение индивидуални станбени куќи.
- на запад се протега рамничарски дел каде е сместена кланицата на ЗИК Куманово,
резервоарот за вода за Кумановскиот регион, а на растојание од околку 200m и реката
Кумановка, која се влева во реката Пчиња и припаѓа на Вардаскиот слив.
- на јужната страна се наоѓаат станбени индивидуални куќи од населбата Перо Чичо.
Од аспект на географска поставеност, ако се имаат предвид: поврзаноста со останатата
инфрастуктура – колекторска водоводна и канализациона мрежа, патната комуникација, како
и некои други особености, локалитетот поседува солидна местоположба.
Во Прилог II, стр.56 - 74 дадени се информации за техничките карактеристики на главните и
помошните постројки и процеси, технологиите и технолошките шеми за производство,
информации за сите аспекти на посебните операции кои може да предизвикаат емисии во
животната средина за време на нормални услови, како и во случај на дефект или прекин на
работа и.т.н.
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III.

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе
лицето одговорно за прашањата од животната средина.
ОДГОВОР
Компанијата Друштво за производство, трговија и услуги, Екстра Меин Борис ДООЕЛ
Куманови е организирана на принципот на подреденост со хиерархиска поставеност на
човечките ресурси, поделена во седум (7) главни сектори, раководени од управителот на
компанијатата, функционално меѓусебно поврзани во насока на целосно исполнување на
основната дејност на компанијата.
Основна дејност на компанијата е преработка и конзервирање на месо - шифра на дејност
10.11 согласно Решение на Централен регистар на РСМ, со сопствен капацитет за
производство. преработка и дистрибуција, регистриран оператор со храна со доделен
идентификационен код МК 06060316.
Секторите се поделени на оддели, а потоа раслоени на систематизирани работни места
зависно од одделот за кој се работи.
Компанијата има организирано и систематизирано четириесет (40) работни места.
Управителот како највисок орган на друштвото е одговорен за целосно стратешко
планирање, организирање и развој на трговското друштво во насока на имплементирање на
највисоки стандарди во процесот на набавка, преработка на месо и производство на
производи од месо, како и нивна безбедна експедиција до крајните потрошувачи. Процесот
вклучува внимателно одбирање на суровини за преработка, нивно обработување со
почитување на највисоки безбедносни стандарди за производство на храна, управување со
човечкиот потенцијал на фирмата, преку селектирање на индивидуи со високи капацитети за
развој и посветеност на работа, внимателно креирање на заедничка работа и тим
менаџмент со присуство на сите елементи на целосна посветена и ефикасна работна
средина. Прави финансиско планирање и анализа на финансиско работење на друштвото.
Менаџерскиот тим на компанијата го претставува јадрото на компанијата кој донесува
одлуки во однос на развојот и стратешкото планирање на компанијата, развојот на нови
производи, мониторинг на реализација на тековните активности на компанијата, како и
тековно решавање на проблемте/пречки настанати во текот на работата. Истиот е составен
од сопственикот на компанијата - советник, управител, раководители на сектор контрола на
квалитет, сметководство, производство, човечки ресурси, унапредувач на продажба на
големо, проект менаџер и работник за одржување на информатичка технологија. По потреба
како надворешни членови менаџерскиот тим повикува и други лица вработени во
компанијата или како надворешни членови со статус на советодавно тело.
Компанијата е поделена на седум (7) сектори и тоа:
1. Производство,
2. Контрола на квалитет
3. Човечки ресурси и владеење на право
4. Сметководство
5. Техничка подршка
6. Продажба
7. Кујна
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Раководниот тим во однос на животната средина посветува големо внимание со што
влијанието врз животната средина е сведено на минимум.
Во целокупниот технолошки процес се применуваат стандарди со цел унапредување на
квалитетот на производите.
Целата одговорност во поглед на примената на унапредувањето на животната средина ја
има Управителот кој понатаму ја насочува кон одговорниот работник врабоотен во Сектор
контрола на квалитет.
Должности на одговорното лице се:
- мониторинг на целата опрема за намалување на загадувањето,
- тековно процена на еколошките перфоманси на инсталацијата,
- мониторинг на воспоставените процедури за управување со животната средина.
Лице кое е одговорно за прашањата од животната средина е М–р Гордана Цветковска,
Контролор во Сектор контрола на квалитет, HACCP – тим лидер, Управител за отпад
Инсталацијата поседува Изјава за Политика за квалитет, Изјава за Политика за животната
средина и имплементиран HACCP Систем за управување со безбедна храна - добри
производни пракси
Организациона поставеност на друштвото e прикажана на Слика бр. III.1
Во Прилог III, стр.75 - 78, дадени се Изјавата за Политика за квалитет, Изјава за Политика за
животната средина и изјава за имплементиран HACCP Систем за управување со безбедна
храна - добри производни пракси
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Слика бр. III.1: Организациона поставеност на друштвото Екстра Меин Борис ДООЕЛ Куманово
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IV.

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

И

ЕНЕРГИИ

УПОТРЕБЕНИ

ИЛИ

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и
меѓупроизводите.
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба) - Табела IV.1-1
ОДГОВОР
Главни суровини во производниот процес се пилешко месо, свинско месо, говедско месо,
мисиркино месо, адитиви, зачини, природни црева, полиамидни црева, како и картонски
кутии за пакување на готовиот производ.
Како горива, потребни за процесот на производство (чадење на месните производи) се
употребуваат дрвени струготини во количина од 9,5 t/god.
Суровините, помошните материјали и енергиите употребени или произведени во
инсталацијата се дадени во Табела IV.1-1.
Табела IV.1-1 Количини на суровини, помошни материјали и енергии употребени или
произведени во инсталацијата
Реф.
Број

Материјал /
Супстанција

CAS
Број

Категорија
на
опасност

Моментално
складирана
количина
(тони)

Годишна
употреба
(тони)

88,39

1618

576,2

1303

2.

Пилешко
месо
Свинско
месо

3.

Говедско
месо

21

121

4.

Мисиркино
месо

0,1

55

5.

Адитиви

0,55

173

6.

Зачини

0,74

232

16 576 (m)

2 400 582 (m)

2 5424 (m)

26 891 129 (m)

2 548 (ком)

409 613 (ком)

0,495

9,5

1.

7.
8.
9.
10.
11
12
13

Природни
црева
Полиамидни
црева
Картонски
кутии
Дрвени
струготини
Електрична
енергија
Вода
Средства за
чистење

Технолаб доо Скопје

R и S фрази

2,28 GWh
22,593 m³
5811,72 l

10

350,559 l

2021 година

Во прилог IV, од стр.79 до стр.103 дадени се:
- дел од сертификатите од адитивите што се употребуваат во месната индустрија,
- дел од сертификатите од средствата за чистење што се употребуваат за перење и
чистење на инсталираната опрема и подови во погоните
- копија од фактура за комунални услуги
- копија од фактура за електрична енергија

Технолаб доо Скопје
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V.

ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно
искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по
потреба).
Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба) - Табела V.1-1.
ОДГОВОР
Во инсталацијата ракувањето со суровините, горивата и електричната енергија се одвива
според техничко-технолошките норми и барања, согласно законската регулатива и е
карактеристично за секоја од наведените компоненти.
За таа цел во Инсталацијата постои опрема и механизација за утовар и истовар,
складирање, дистрибуција и транспорт која редовно се одржува и контролира.
Во текот на редовното работење на инсталацијата се создава следниот вид на отпад:
 Отпад од животинско ткиво, 02 02 03;
 Измешан комунален смет, 20 03 01;
 Хартија и картон, 15 01 01;
 Пластика, 15 01 02;
 Искористени гуми од возила, 16 01 03;
 Електронски и електричен отпад, батерии и акумулатори, 20 01 36, 20 01 34.
Видот и количината на отпад кој се генерира од инсталацијата е даден во Табела V.1-1.
Табела V.1-1. Вид и количина на отпад
Број од
Вид на отпад/ Европски
Реф.бр.
материјал
каталог на
отпад

Количина
Количина
по месец
[тони]

Годишна
количина
[тони]

Преработка
одложување

Метод и локација
на одлагање

1.

Отпад од
животинско
ткиво

02 02 03

0,38

4,6

Одложување
од страна на Затрупување на
ЈП “Чистота и депонија Краста,
зеленило”
Куманово
Куманово

2.

Измешан
комунален
смет

20 03 01

3,2

38,5

Одложување

Површински на
депонија Краста,
Куманово

3.

Хартија и
картон

15 01 01

2,3

27,35

Рециклирање

Нутривет, Скопје

4.

Пластика
Искористени
гуми од
возила

15 01 02

0,35

4,145

Рециклирање

Нутривет, Скопје

16 01 03

0,03

0,34

Рециклирање

Отпад Дине,
Велес

20 01 36
20 01 34

58

5

Рециклирање

Ф - групација

5.

6.

Електронски и
електричен
отпад, батерии
и акумулатори

Во месец јуни 2019 год. Екстра меин дооел Куманово има изработено Програма за
управување со отпад 2020 - 2022 год.и истата е приложена во Прилог V.2.
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Во Прилог V.1 прикажано е ракувањето со суровините, а во V.2, стр.104 - 159 прикажани се
Договорите и фактурите со фирмите кои го откупуваат и транспортираат отпадот од локација
на инсталацијата, како и програмата за управување со отпад 2020 - 2022 год..

Технолаб доо Скопје
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VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали
на котелот и неговите емисии.
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.
Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои
содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.
Само за котли со моќност повеќе од 250kW (малите котли се исклучени):
ОДГОВОР
Од инсталацијата нема емисија од котли.Табелата VI.1-1а за котли не е пополнета
Табела VI.1-1а Испуст од котел (НЕМА)
Капацитет на котелот
Производство на пареа:
Термален влез:

kg/час
MW

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

kg/час
НЕМА ЕМИСИЈА ОД КОТЛИ %

3

NOx

mg/Nm
при (0 C, 3% O2 (Течност или гас), 6% O2
(Цврство гориво)
o

Максимален волумен на емисија

3

m /час

Температура

o

Периоди на работа

час/ден

C(min)

o

C(max)

Денови/годишно

Од инсталацијата евидентирани се вкупно 4 испусти од кои сите се од комори за термичка
обработка на месо (пушници). Коморите за термичка обработка се со снага од: 0,025MW,
0,05 MW, 0,075MW и 0,05 MW или вкупна инсталирана моќност од 0,2 MW. Од испустите се
очекува емисија на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната
средина.
Коморите за термичка обработка на месо како енергетски ресурс користат дрвени
струготини.
Како резултат на процесот на согорувањето на енергенсот (дрвените струготини во
топлодимните комори за чадење) во непосредната животна средина се очекува емисија на
следниве загадувачки супстанции: јаглерод моноксид (CO), азотни оксиди (NOx), сулфур
диоксид (SO2) и јаглерод диоксид (CO2).
Детали за емисиите од оваа категорија (помали емисии) се дадени во Табелата VI.1-1б, в, г
и д.
На слика бр.VI.1-1 прикажани се четирите испусти од коморите за термичка обработка.

Технолаб доо Скопје
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A1, A2, A3, A4

Слика бр.VI.1-1: Четири испусти од коморите за термичка обработка
Табела VI.1-1б Испуст од комора 1 за термичка обработка на месо

Капацитет на комора1
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за комора 1
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Маскимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

kg/h
0,025 MW
Дрвени струготини
3
/ Nm
/ kg/h
<2,86 %
3
<2,05 mg/Nm

Резултатите од мерењата се сведени на стандардни
0
услови од 0 C, 101,3kPa
3
863,65 Nm /h
o
o
18,60 C(min)
23,80 C(max)

8 h/den

250 den/god.

Табела VI.1-1в: Испуст од комора 2 за термичка обработка на месо

Капацитет на комора 2
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за комора 2
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Маскимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

kg/h
0,05 MW
Дрвени струготини
3
/ Nm
/ kg/h
<2,86 %
3
<2,05 mg/Nm

Резултатите од мерењата се сведени на стандардни
0
услови од 0 C, 101,3kPa
3
836,76 Nm /h
o
o
45,60 C(min)
45,60 C(min)

8 h/den

250 den/god.

Табела VI.1-1г: Испуст од комора 3 за термичка обработка на месо

Капацитет на комора 3
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за комора 3
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Технолаб доо Скопје

kg/h
0,075 MW
Дрвени струготини
3
/ Nm
/ kg/h
<2,86 %
3
<2,05 mg/Nm

Резултатите од мерењата се сведени на стандардни
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услови од 0 C, 101,3kPa
0

Маскимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

3

1.138,24 Nm /h
o
49,50 C(min)
250 den/god.

o

44,20 C(min)

8 h/den

Табела VI.1-1д Испуст од комора 4 за термичка обработка на месо

Капацитет на комора 4
Производство на пареа:
Термален влез:
Гориво за комора 4
Тип: јаглен /нафта / гас / биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содржина на сулфур:
NOx
Маскимален волумен на емисија
Температура
Периоди на работа

kg/h
0,05 MW
Дрвени струготини
3
/ Nm
/ kg/h
<2,86 %
3
<2,05 mg/Nm

Резултатите од мерењата се сведени на стандардни
0
услови од 0 C, 101,3kPa
3
995,70 Nm /h
o
o
20,70 C(min)
26,20 C(min)

8 h/den

250 den/god.

За изворите на емисии во производството се пополнува и Табела VI.1-2
Табела VI.1-2: Испуст од комора 1, 2, 3 и 4 за термичка обработка на месо
Извор на
емисија

Референца/
бр. на оџак

Детали за емисијата
Висина
на оџак
[m]
10

Супстанција/материјал

Кислород (O2)
Испуст од
комора 1 за
Јаглерод моноксид (CO)
термичка
Јаглерод диоксид (CO2)
обработка на
Азотни оксиди (NOx)
месо
Сулфур диоксид (SO2)
Кислород (O2)
Испуст од
10
комора 2 за
Јаглерод моноксид (CO)
термичка
Јаглерод диоксид (CO2)
обработка на
Азотни оксиди (NOx)
месо
Сулфур диоксид (SO2)
Кислород (O2)
Испуст од
10
комора 3 за
Јаглерод моноксид (CO)
термичка
Јаглерод диоксид (CO2)
обработка на
Азотни оксиди (NOx)
месо
Сулфур диоксид (SO2)
Кислород (O2)
Испуст од
10
комора 4 за
Јаглерод моноксид (CO)
термичка
Јаглерод диоксид (CO2)
обработка на
Азотни оксиди (NOx)
месо
Сулфур диоксид (SO2)
Нормалните услови за температура и притисок се:

Масен
проток
3
[mg/Nm ]
20,90%
4,16
<0,01%
<2,05
<2,86
20,88%
8,75
<0,01%
<2,05
<2,86
20,76%
6,66
<0,01%
<2,05
<2,86
20,84%
9,58
<0,01%
<2,05
<2,86

Проток на
воздух
3
[Nm /h]

836,76

863,65

1.138,24

995,70

Намалување на
загадувањето
Тип на филтер/
циклон /скрубер
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

o

0 C, 101,3 kPa

Во текот на месец јануари 2021 година, од страна на акредитираната лабораторија за
животна средина и безбедност при работа на „ТЕХНОЛАБ” ДОО Скопје, беа извршени
мерења на емисиите во воздухот од овие испусти, за кои е изготвен соодветен
Лабораториски извештај бр. 012/21 и истиот е даден во Прилог VI, стр. 160 - 177.
Добиените резултати од извршните мерења покажуваат дека анализираните параметри се
во границите на максимално дозволените концентрации (МДК) во согласност со Правилникот
за максимално дозволените концентрации на штетни материи што можат да се испуштаат во
воздухот (Сл. весник на РСМ бр. 141/2010 и бр.223/19, член 2, став 1).
Технолаб доо Скопје
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VII.

ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции
наведени во Анекс 2 од Додатокот на Упатството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно
Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација на водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се
вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се испуштаат
во површинските води.
Пополнете ја Табела VII.1-1.
:

ОДГОВОР

Од инсталацијата се генерираат:
- санитарни отпадни води и
- технолошки отпадни води.
Санитарните и технолошките отпадни води се одведуваат со заедничка канализација и се
собираат во заедничка шахта која е поврзана со градската канализациона мрежа –
градскиот колектор на град Куманово што се влева во реката Пчиња, а таа пак во реката
Вардар што се наоѓа на оддалеченост од 1,5 km од центарот на Куманово.
Податоците за овој вид на емисии се дадени во Прилог VII, стр.178-190.
Табелата VII.1-1 која се однесува за овој вид на емисја е пополнета и дадена во
продолжение
Табела VII.1-1
Параметар
Име на
супстанција

Макс.
Просек
на час
[mg/l]

Пред третирање
Макс.
Дневен
Вкупно
просек
kg/den
[mg/l]

Вкупно
kg/god.

Макс.
просек на
час
[mg/l]

Макс.
Дневен
просек
[mg/l]

После третирање
Вкупно
kg/den

Вкупно
kg/god.

Температура

18,2

/

/

pH
Хемиска
потрошувачка на
кислород,
ХПК
Биохемиска
потрошувачка на
кислород,
БПК5
Суспендирани
материи
Масти и
масла
Вкупен азот,
N
Вкупен
фосфор, P

7,75

/

/

41

1,31

393,60

17

0,54

163,20

<2,00

<0,06

<19,20

10

0,32

96,00

6,1

0,20

58,56

0,75

0,02

7,20

4

Идентитет на
реципиентот
[6N; 6E] 4

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем
Технолаб доо Скопје
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Амониум,
+
N−NH4
Хлор вкупен,
Cl2

0,26

0,01

2,50

0,04

0,00

0,38

Oд инсталацијата евидентирана е една точка на емисија во градска канализација.
Врз основа на резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека
согласно, 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 (Сл.
Весник на Р.М. бр. 81/2011) нема надминување на граничните вредности.
Во Прилог VII, стр.182 - 190 прикажан е Лабораториски Извештај бр.014/21 од извршени
анализи на отпадна вода од “Екстра Меин”- Куманово
VIII.

ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во
подземните води и на површината на почвата.
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за
историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.
ОДГОВОР
Од инсталацијата нема емисија на загадувачки супстанции во почвата.
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IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната
табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и
неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и
предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).
Табела IX.1-1
Идентитет на површината
Вкупна површина (ha)
Корисна површина (ha)
Култура
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)
Количество на мил расфрлена на самата фарма
3
(m /ha)
Проценето количесто Фосфор во милта
расфрлена на фармата (kg P/ha)
3
Волумен што треба да се аплицира (m /ha)

НЕМА ЕМИСИЈА ОД ИНСТАЛАЦИЈАТА

Аплициран фосфор (kg P/ha)
Вк. количество внесена мил (m )
3

ОДГОВОР
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за земјоделски
намени. Поради тоа Табелата IX.1-1 не е пополнета.
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата
(во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден /
повремено).
Пополнете ја Табелата X.1-1. За амбиентални нивоа на бучава пополнете ја Табелата X.1-2
Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)
ОДГОВОР
Во инсталацијата има појава на емисија на бучава. Таа е резултат на работењето на
инсталацијата.
За потребите на ова барање од страна на лабораторијата за животна средина и безбеднсот
при работа на “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, извршени се мерења на нивото на бучава.
Резултати од извршените мерења се прикажани во табелите X.1-1 и X.1-2.
Табела X.1-1
Извор на
емисија
Референца/ бр
3m од извор –
инсталацијата

Извор/уред

Опрема
Реф./бр.

Периоди на емисија
(број на часови предпладне./
попладне)

Комори за
термичка
обработка

Интензитет на
бучава
dB на означена
одалеченост

Cirrus тип
CR:171B

54,5

4 часа

За амбиентални нивоа на бучава:
Табела X.1-2

Национален
координатен
систем
(5N, 5E)

L(A)eq

L(A)10

L(A)90

Локација 1: AN1

А1 013/21

57,24

56,30

56,40

Локација 2: AN2

А2 013/21

57,37

57,40

56,30

Локација 3: AN3

А3 013/21

55,74

53,60

57,20

Локација 4: AN4

А4 013/21

59,05

53,80

57,40

Локација 5: AN5

А5 013/21

57,37

58,30

57,20

Локација 6: AN6

А6 013/21

55,86

54,60

55,20

Референтни точки:

Нивоа на звучен притисок
[dB]

Граници на локацијата

Осетливи Локации

нема осетливи локации

Локација 5:
Локација 6:

Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина. Во Инсталацијата нема извори
на јонизирачки зрачења.
Во Прилог X, стр.191 - 199 прикажан е Лабораторискиот Извештај бр. 013/21 од извршени
мерења на ниво на бучава во животна средина на ДПТУ “ЕКСТРА МЕИН“ дооел, КУМАНОВО
Технолаб доо Скопје
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XI.

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на
мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.
Пополнете ја Tабелата XI.1-1 :
ОДГОВОР
XI.1. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ И ТОЧКИ НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ
На Слика бр. XI.1 -1 прикажани се точките на емисија во воздухот означени со А1, А2, А3 и
А4, точката на емисија во канализација - C1 и мерните места на мониторинг на бучава во
животната стредина, N1, AN1, AN2, AN3, AN4 и АN5.

Слика бр. XI.1 -1:Точки на емисија во воздух, канализација и бучава
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XI.1.1. Мониторинг на емисии во атмосферата
Од инсталацијата нема емисија од котли.
Од инсталацијата евидентирани се вкупно 4 испусти од кои сите се од комори за термичка
обработка на месо (пушници). Коморите за термичка обработка се со снага од: 0,025MW,
0,05 MW, 0,075MW и 0,05 MW или вкупна инсталирана моќност од 0,2 MW. Од испустите се
очекува емисија на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната
средина.
Коморите за термичка обработка на месо како енергетски ресурс користат дрвени
струготини.
На Слика бр. XI.1.1 -1 прикажани е точките на емисија во воздухот означени со А1, А2, А3 и
А4.

Слика бр. XI.1.1 -1 Точките на емисија во воздухот означени со А1, А2, А3 и А4
Координатите на мерните точки A1, A2, A3 и A4 се N 42,13612 и E 21,73078
Методолошки приод
Мерењата на емисии во воздухот се изведуваат согласно барањата на следниве стандарди:
- МКТС CEN/TS 15675:2009 - Квалитет на воздух - Мерење на емисии од стационарни
извори - Примена на EN ISO/IEC 17025:2005 при периодични мерења,.
- МКС EN 15259:2009 - Квалитет на воздух - Мерење на емисии од стационарни
извори, Барања од мерните реони и места и за целта, планот и извештајот од
мерењата,
- МКС EN ISO 16911-1:2014- Стационарни извори на емисија -Рачно и автоматско
одредување на брзина и волуменски проток во канали - Дел 1: рачна референтна
метода,
Технолаб доо Скопје

22

2021 година

-

-

-

-

МКС EN 14790:2017- Стационарни извори на емисии - Определување на водена
пареа во канали,
МКС ISO 7935:2008 - Стационарни извори на емисии - определување на масена
концетрација на сулфур диоксид -карактеристики на изведба на автоматски мерни
методи,
МКС ISO 12039:2008 - Стационарни извори на емисија - Одредување на јаглерод
моноксид, јаглероддиоксид и кислород - Карактеристики на изведба и калибрација на
автоматски мрни системи,
МКС EN 14789:2017- Стационарни извори на емисии - Определување на волуменска
концетрација на кислород (О2) - Референтна метода - Парамагнетизам,
МКС EN15058: 2017- Стационарни извори на емисии - Одредување на масена
концентрација на јаглерод моноксид (СO) - Референтен метод: Недисперзивна
инфрацрвена спектрометрија (NIR),
МКС EN 14792:2017- Стационарни извори на емисија - Одредување на масена на
азотни оксиди (NOx) - Референтен метод: хемилуминисценција.

Процедурата на мерење се состои од:
− Пред испитување,
− Преглед на околината,
− Избор на мерно место,
− Дефинирање на број на мерни точки,
− Лоцирање на мерните точки,
− Подготовка на апаратурата,
− Мерење
На Слика бр. XI.1.1-2 даден е шематски приказ на системот за мерење на гасови во канал, а
на Слика бр. XI.1.1-3 даден е Шематски приказ за мерење на влага.
.

Слика бр. XI.1.1-2: Шематски приказ на системот за
мерење на гасови во канал
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Слика бр. XI.1.1-3:. Шематски приказ за мерење на влага и прашина во испусти
Се предлага мониторинг на емисијата во воздух два пати годишно , Табела XI.1.1-1
Табела XI.1.1-1 Референтен број на емисиони точки: А1, А2,А3 и А4 – Испусти од комори за
термичка обработка на месо
Параметар

Кислород (O2)
Јаглерод моноксид
(CO)
Јаглерод диоксид
(CO2)
Азотни оксиди
(NOx)
Сулфур диоксид
(SO2)

Фрекфенција на
мониторинг

Два пати во
текот на
годината

Пристап до
мерните места

Пристапно,
преку фиксна
скала се стои
на метална
конструкција

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/
техника

МКС EN 14789:2017

МКС EN 14789:2017

МКС EN 15058:2017

МКС EN 15058:2017

МКС ISO 12039:2008

МКС ISO 12039:2008

МКС EN 14792:2017

МКС EN 14792:2017

МКС ISO 7935:2008

МКС ISO 7935:2008

XI.1.2.Мониторинг на емисии во канализација
Oд инсталацијата евидентирана е една точка на емисија во градска канализација.
На Слика бр. XI.1.2 -1 прикажана е точката на емисија во канализација - C1.
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Слика бр. XI.1.2 -1: Tочка на емисија во канализација
Координати на мерната точка C1 се N 42,13619 и Е 21,73074
Методолошки приод
Методолошкиот пристап за испитување и анализа на водите се состои од:
- Избор на мерни места за земање на мостри,
- Земање мостри, примероци на вода,
- Лабораториска анализа,
- Обработка и интерпретација на добиените резултати.
За утврдување на квалитетот на отпадните води земена е мостра на отпадна вода од
излезната шахта за отпадни води пред да се испуштат отпадните води во градска
канализација.
Примерокот кој е земен за анализа е единечен примерок.
Лабораториската анализа опфаќа анализа на физички, органски и неоргански параметри со
употреба на соодветни методи и опрема.
Се предлага мониторинг на емисијата во вода два пати годишно Табела IX.1.2
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Табела XI.1.2-1 Референтен број на емисионата точка: C1 – испуст од отпадна вода во
градска канализација
Параметар

Фрекфенција
на мониторинг

Пристап
до
мерните
места

Метод на
земање на
примероци

Физичка метода
APHA, AWWA, WEF (1998) 20 ed
Потенциометрија
МКС EN ISO 10523:2013

Температура
pH
Хемиска
потрошувачка на
кислород,ХПК
Биохемиска
потрошувачка на
кислород, БПК5
Суспендирани
материи
Масти и масла

Метод на анализа/ техника

Спектрофотометрија
Мод. ISO 15705:2002
Волуметрија,
MKC EN 1899-1:2007
Два пати
годишно

Лесно
пристапно

МКС EN ISO
5667-10:2007

Вкупен азот, N
Вкупен фосфор, P
Амониум, N−NH4

+

Хлор вкупен,Cl2

Гравиметрија
МКС ISO 11923:2007
Екстракција и инфрацрвена
спектроскопија
SM 5520-C:2017
Спектрофотометрија
МКС EN ISO 11905-1:2007
Спектрофотометрија
МКС ISO 6878:2013
Спектрофотометрија
МКС ISO 7150-1:2007;
SM 4500-NH3-F:2017
Спектрофотометрија
МКС EN ISO 7393-1:2009

XI.2. МЕРНИ МЕСТА И МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Следење на влијанијата врз животната средина се прави преку мониторинг на нивото на
бучава.
XI.2.1. Мониторинг на бучава во животната стредина
Бучава –шест мерни места:







м.м. AN1 – 9m од производствен погон и 3m од канцеларии,
м.м. AN2 – северна страна од погон и 20 m од капијата
м.м. AN3 – 5m северозапад во близина на погон и 5m од магацин
м.м. AN4 – 5m на запад во близина на погон и 4m од капија
м.м. AN5 – 7m на југ во близина на погон и 4m од магацин
м.м. AN6 – 3m на североисток во близина на погон 8m од помошен објект

Координатите на овие мерни места се:

AN1 - N 42,13623 E 21,73100

AN2 - N 42,13619 E 21,73073

AN3 - N 42,13605 E 21,73080

AN4 - N 42,13627 E 21.73102

AN5 - N 42,13602E 21,73102

AN6 - N 42,13615E 21,73109
Пристапот до овие мерни места е лесен. Истите се наоѓаат во кругот на инсталацијата и се на
висина на тлото.
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На Слика бр. XI.2.1-1 прикажанa e положбата на мерните места на мониторинг на бучава во
животната стредина, N1, AN1, AN2, AN3, AN4 и АN5.

Слика бр. XI.2.1-1: Мерни места каде се извршени мерења на ниво на бучава
во животна средина
Се предлага следење на нивото на бучава еднаш годишно, Табела XI.2.1-1.
Табела XI.2.1-1: Мониторинг на емисии на бучава и мерења на ниво на бучава
Параметар
Интензитет на
бучава
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Фрекфенција на
мониторинг
Два пати
годишно

Метод на земање на
примероци

МКС ISO 1996-2:2018
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XII.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола
приложуваат Програма за подобрување.
ОДГОВОР
XII.1. Вовед
Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано подобрување на
технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со
постојано водење на грижа за животната средина.
Определбата на раководсвото на инсталацијата за целосно и навремено исполнување на
законските обврски од областа на заштита на животната средина и безбедноста и здравје
при работа, меѓу другото, е насочена кон реализација на основните принципи на Политиката
за управување со квалитет и Политиката за управување со животна средина.
Според Политиката на Екстра Меин Куманово обврска на сите вработени е да го користат
системот за управување со животна средина како оперативен инструмент за организирање
на дневните активности со цел да се задоволат потребите на потрошувачите, преку нивно
снабдување со производи и услуги кои секогаш ќе бидат во согласност со нивните барања и
поставените рокови.
Согласно Политиката инсталацијата ќе продолжи да работи секогаш стремејќи се да го
спречи секој вид на несреќи и повреди преку активно учество на секој вработен и
периодична проверка на нивните познавања и спремност во делот на безбедноста и
опкружувањето, со цел да се дефинираат планови чија имплементација ќе ги подобри
споменатите перформанси.
Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа
одржувајќи го постојано квалитетот на своите услуги на највисоко ниво и водејќи грижа за
животната средина, фирмата издвојува и дел од својот буџет за вложување во безбедност и
здравје на вработените и заштита на животната средина.
Инсталацијата секогаш се стреми кон најновите достигнувања на полето на заштита на
животната средина преку:
- намалување на потрошувачката на суровини и енергија,
- навремен мониторинг на емисиите во воздух,
- навремен мониторинг на емисиите во канализација,
- навремен мониторинг на нивото на бучава,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со правилно
складирање, третман и обработка на отпадните материи.
XII.2.Програма за подобрување
Инсталацијата користи техники кои се блиски до најдобрите можни техники за производство
на месо и месни производи, но сепак постои можност тој систем да се подобри. Целта кон
која што се стреми Операторот е преку соодветно производство да се постигне соодветен
стандард и квалитет на услугата која ја дава, но притоа да не дојде до нарушување на
состојбата со животната средина.
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Имајќи во предвид дека работењето на инсталацијата се извршува со опрема која
соодветствува со домашните и европските прописи и регулативи кои се однесуваат на
заштитата на животната средина, фактот дека коморите за термичка обработка како
примарен енергетски ресурс користат дрвени струготини, создадената бучава е во рамките
на дозволените нивоа на бучава, преземањето на целокупниот создаден отпад се врши од
страна на овластени фирми - преземачи на отпад, ефикасно искористување на енергијата и
низа други активности кои се преземени со цел заштита на животната средина, Програмата
за подобрување која ја предлага Операторот претставува програма на дефинирани
организациони активности кои ги опфаќаат аспектите прикажани во следната табела.
Табела XII.2-1: Предвидени активности согласно Програмата за подобрување
N

0

1

2.

3.

4.

5.

Опис на мерката
Прецизно
планирање на
производството од
аспект на ефикасно
искористување на
суровините и
репроматеријалите.
Редовна контрола
на исправноста на
машините и
производната
опрема.

Набавка на
квалитетни
суровини и
репроматеријали од
аспект на
компонентите од
кои тие се
направени, преку
проверка на
безбедностните
листи.
Редовни
превентивни
прегледи на
машините,
опремата и на
инсталациите
(електрична,
громобранска,
гасна, вововодна
итн.).
Замена на
постоечките
светилки со LPSled power save
светилки
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Цел на мерката
Максимално можно
намалување на
создадениот отпад од
производство.

Спречување дефекти
на машините и
производната опрема, а
со тоа спречување на
појава на шкарт
производи кое, покрај
негативните
финансиски
импликации врз
инсталацијата ќе
предизвика зголемено
создавање на отпад.
Со цел отпадот кој се
создава при користење
на овие материјали, да
не биде штетен по
животната средина и
човековото здравје.

Временски распоред за реализација на
планот за подобрување
Почеток на активност
Крај на активност /
/ год
год

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Јули - август 2021

Декември 2025

Спречување на
хаварии.

Годишно за штедување
на енергија околу 63%
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0

6.

7.

8.

9.

Временски распоред за реализација на
планот за подобрување
Почеток на активност
Крај на активност /
/ год
год

Опис на мерката

Цел на мерката

Инсталирање на
сончеви колектори

Заштеда на енергија

Организирање на
редовни обуки на
вработените од
областа на заштита
на животната
средина и
безбедноста и
здравјето при
работа.
Редовен
мониторинг за
медиумите како
воздух и вода и
мерење на ниво на
бучава од страна на
акредитирана
лаборатоија
Редовно
одржување на
зеленилото и
хортикултурно
уредување на
дворното место.

Подигнување на свеста
на вработените во
однос на заштитата на
животната средина и
безбедноста и
здравјето при работа.

2026

2027

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Заштита на животната
средина

Заштита на животната
средина, човековото
здравје и подобрување
на визуелните ефекти
на опкружувањето.

Со реализација на Програмата за подобрување и спроведување на соодветен мониторинг ќе
се добијат податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на медиумите и
областите на животната средина и доколку е потребно да се преземат сооветни мерки.
Исто така, Прогрмата овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите
вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го контролираат
процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.
Основните цели на Програмате се:
- Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени,
- Да се потврди дека емисиите се во рамките на предвидените или дозволените
гранични вредности,
- Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени,
- Да се потврди дека со примена на соодветни мерки се зголемуваат придобивките во
однос на заштитата на животната средина.
Операторот главно ги има остварено потребните техничките подобрувања за работа на
инсталацијата и заштита на животната средина и нема значително влијание врз
загадувањето на животната средина.

Технолаб доо Скопје

30

2021 година

XIII.

СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи,
со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при
несреќи или истекување.
Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното
работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.
Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање
на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.
ОДГОВОР
При изградбата на сите постоечки објекти водено е сметка од областа на сигурност, заштита
и безбедност при работа при што се применети нормите и прописите од областа на
сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при безбедност и здравје при работа,
како и заштита на животната средина.
При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за материјалите
за градба, за нивната цврстина, незапаливост, отпорност на топлина и сл.
•

Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица

Инсталацијата е уредена така да овозможува непречено работење и безбедно изведување
на сите работи од почеток до крај на производниот процес.
Во самата инсталација инсталирани се:
алармен систем кој телефонски е поврзан со службата за обезбедување
алармен систем за ППЗ
интерен мониторинг со камери
•

Материјали за изградба на просториите

Погонот за преработка на месо и производство на сувомеснати производи е изграден со
комбиниран систем на градба така што дел од објектот е изграден со армирано бетонски
скелетон систем на столбови и греди, со армирано бетонски темелни траки, меѓукатната
конструкција е систем монта ферт и завршна дрвена кровна конструкција со дрвена
плафонска конструкција и покрив со шиндра (тегола).
Таванската конструкција на катот е дрвена така да помеѓу таванските греди има поставено
тервол д=10cm, додека плафонот е изработен со гипс картон плочи. Другиот дел од објектот
е изграден со армирано бетонски и челичен систем на столбови и греди со армирани
бетонски темелни траки, меѓукатната конструкција е систем монта ферт и завршна челична
кровна конструкција покриена со ребраст лим.
Надворешните ѕидови се изработени од шупли керамички блок со д=25cm малтерисани од
двете страни со продолжен малтер.
Внатрешните преградни ѕидови се изработени со шупли керамички блок д=25 cm и д=12 cm.
малтерисани со цементен малтер од двете страни и се обложени во зависност од намената
на просторијата, дел се обложени со керамички плочки на висина до плафон, додека дел од
ѕидовите се обложени со панели д=4 cm на висина до плафон или со инокс лим д=1,5 mm.
Сите ѕидови на коморите се изработени со сендвич ѕид од ПВЦ панели со изолација.
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Приемната рампа, просторијата за картонски отпад и комората за смрзнато месо се
подигнати на АБ цокле од Н=1,10 m над кое е изработена челична носечка конструкција и
сендвич ѕидови од ПВЦ панели со изолација д=12 cm, а со исто таква конструкција е
изработена и просторијата за зачини и магацинот за зачини.
Покривот на овие простории е изработен со челична конструкција и покрив со ПВЦ панели
со изолација д=10 cm. Во зависност од намената и потребите на просториите на погонот
различно се изработени подовите, ѕидовите и плафоните.
Сутерен: подот на приемната рампа, комората и просторијата за отпадна амбалажа е
изработен со терацо со истовремена изведба на цокле од терацо Н=15 cm, спојот на подот и
цоклето е изработено заоблено т.е. оборени ивици за полесно одржување на хигиената на
истите простории.
Подовите во сите останати работни простории и скалите на сутеренот се изработени со
индустриски подни керамички плочки фугирани со кисело отпорна фуга, освен во
просторијата за термичка обработка и мијачно одделение каде што подовите се изработени
со бродски инокс лим. Ѕидовите и плафоните во просторијата за термичка обработка се
обложени со инокс панели. Овие простории исто така имаат оборени ивици за полесно
одржување на истите. Останатите работни простории во сутеренот се изработени со
следните материјали и тоа ѕидовите се ѕидани со шупли керамички блок д=25 cm.
малтерисани од двете страни и финално обложени со панели д=4 cm, плафоните се исто
така обложени со панели, аглите во овие работни простории се изработени со оборени
ивици (ПВЦ лајсни) за полесно одржување на истите, бетонските столбови се обложени со
лим од инокс материјал и се исполнети со пур пена помеѓу столбот и лимот.
Од претходно наведените карактеристики на материјалите со кои се изработени работните
простории на сутеренот се гледа дека се применети материјали лесни за одржување на сите
работни простории.
Високо приземје: подовите во сите работни простории, гардеробите, санитарните јазли и
скалите на високото приземје се изработени со индустриски подни керамички плочки
фугирани со кисело отпорна фуга, ѕидовите во сите простории се ѕидани со шупли
керамички блок д=25 cm, малтерисани од обете страни и финално обложени со панели д=4
cm. Плафоните се исто така обложени со панели, освен во погонот за пакување,
етикетирање и издавање на готови производи каде што плафонот е изработен како спуштен
плафон изработен од водоотпорен гипс картон и обоен со поликолор во бела боја. Аглите во
овие простории се изработени со оборени ивици (ПВЦ лајсни) за полесно одржување на
истите.
Ѕидовите и плафоните на просторијата за зачини – зачинарата се изработени од панели
д=12 cm со изолација. На ова ниво т.е. високото приземје се сместени гардеробите и
санитарните чворови на вработените кои се посебни за мажи и жени а се со посебни
влезови директно од надвор. Во гардеробите има туш кабина, ВЦ со умивалник и остава, а
во просторијата за гардероба се сместени металните ормани и закачалки за чизми на
вработените. Подовите во гардеробите и санитарните чворови се изработени со
индустриски подни керамички плочки фугирани со киселоотпорна фуга. Ѕидовите на машка
гардероба се обложени со панели д=4 cm., додека ѕидовите на женска гардероба се
обработени со ѕидни керамички плочки до плафон.
Кат: конструктивниот систем на административниот дел на катот се состои од носиви АБ
греди, столбови, серклажи и меѓукатна конструкција монта ферт 14+5 cm, висината на
просториите е со Н=2,60 m. До просториите на катот се доаѓа преку надворешно пристапни
скали кои се обложени со керамички плочки. Подовите во сите простории на катот се
изработени со ламинат, освен во тоалетите каде има подни керамички плочки.
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Надворешните ѕидови се ѕидани со шупли керамички блок со д=25 cm во продолжен
малтер, додека внатрешните ѕидови се ѕидани со шупли керамички блок д=12 cm; истите се
малтерисани со продолжен малтер, глетовани и боени со поликолор во бела боја, освен во
тоалетите каде што ѕидовите се обработени со ѕидни керамички плочки до плафон.
Плафоните во сите простории на катот се изработени како спуштен плафон.
Фасадата е изработена како демит фасада со обложување на фасадните ѕидови со тврдо
пресован стиропор д=5 cm и финално обработена со СЕП малтер во боја, а во висина од
0,80 m со фасадно цокле. Кровната конструкција е дрвена и покриена со шиндра (тегола).
Таванската конструкција на катот е дрвена така да помеѓу таванските греди има поставено
тервол д=10 cm, додека плафонот е изработен како спуштен плафон со гипс картон плочи.
Конструктивниот систем на магацинскиот дел на катот е изработен со носиви АБ греди,
серклажи и меѓукатна конструкција монта ферт 14=5 cm.
Ѕидовите се ѕидани со шупли керамички блок д=25 cm. и д=20 cm., малтерисани од двете
страни и обоени со поликолор во бела боја, ѕидовите на дел од катот се изработени со
носива челична конструкција и ѕидови д=5 cm изработени од ПВЦ лим. Висината на катот на
магацинскиот дел е Н=3,50 m. Кровната конструкција, а воедно и плафонот се изработени со
носива челична конструкција и покрив со сендвич од пластифициран профилиран лим и
термоизолација. Фасадата на дел од магацинот е малтерисана и боена со фасадекс додека,
на дел е изработена со панели од ПВЦ профилиран лим.
Висината на подрумскиот простор е Н=3,10 m и Н=2,50 m. Висината на просториите во
сутеренот се Н=3,40 m и Н=2,60 m. Во просториите на катот во административниот дел
висината е Н=2,60 m, додека во магацинскиот дел е Н=3,50m.
Внатрешните врати се изработени од ПВЦ профили и ПВЦ лим, додека внатрешните врати
на коморите се од материјал и опрема соодветна на намената за кои се наменети, а со цел
да ги задоволи потребите од целосно затворање и контрола на коморите за кои се
наменети. Надворешните влезни врати се исто така изработени од ПВЦ профили и ПВЦ
лим. Прозорите се изработени од ПВЦ профили застаклени со термопан стакло.
Со наведените технички карактеристики е запазена функционалната распореденост на
просториите, нивната меѓусебна поврзаност, како и комуникацијата во однос надвор –
внатре.
•

Снабдување со електрична енергија и осветлување

Главниот проект за електричните инсталации е изработен според барањата содржани во
проектната задача, технолошкиот процес, постоечките технички прописи и стандарди,
проектите за архитектонско - градежниот дел и истиот ги содржи следните системи:
o

Нисконапонски развод 0,4 kv

Напојувањето со електрична енергија е од посебен извод од трафостаница, со доводен
кабел 2XPP00-Y 4x120mm². Доводниот кабел се води до GRT предвидена за монтажа во ѕид
и изработена според еднополната шема. Во GRT се врши мерење на потрошената
електрична енергија. Од GRT се водат кабли до останатите разводни табли за соодветни
делови од објектот кои исто така се изработени според еднополните шеми.
Разводните табли поставени на надворешна страна од надворешните ѕидови се предвидени
за монтажа на ѕид, а разводните табли во внатрешноста на објектот се за монтажа во ѕид.
Сите кабли помеѓу GRT и останатите табли, како и од останатите табли до енергетските
потрошувачи се од типот PP00-Ѕ. Каблите кои се наоѓаат во надворешниот дел од објектот
се водат на поцинкувани полици-регали, а делумно и на ѕид под малтер. Низ целиот
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производен простор “Погон-преработка” каблите се поставени на ѕид под пластифицирани
изолациони панели со кои е обложен “Погон-преработка”, а мал дел до некои технолошки
приклучоци на изолационен панел во пластичен цевкаст канал. Во “Погон-пакување” каблите
се поставени на ѕид под малтер, а делумно на ѕид во пластични канали. Каблите во
администрацијата се поставени на ѕид под малтер.
Во компресорска станица се водат два кабла од тип PP00-Y 5x35mm². Едниот за напојување
на разводна табла од уред за производство на компримиран воздух за потребите на
машините од технолошкиот процес, а другиот за напојување на разводна табла за
останатите потрошувачи во компресорска станица (електрични бојлери, лифт, резервен
компресор, осветлување и монофазни и трифазни електрични шуко приклучоци). Таблите се
за монтажа на ѕид, а каблите се водат на ѕид со “шелни”.
o

Електрично осветлување

Осветлувањето во “Погон преработка” и “Погон пакување”, како и во сите останати
простории кои се составен дел на производниот процес (гардеробери, магацини, комори за
ладење и сл.) е изведено со светилки за монтажа на плафон, со две флуо цевки од по 58W и
со степен на заштита IP54. Сите сијалични места во “Погон-преработка” се изведени со
кабли PP00-Y 3x1,5mm² и PP00-Y 5x1,5mm², поставени на ѕид под пластифицирани
изолациони панели со кои е обложен “Погон-преработка”, а мал дел до некои прекинувачи
во пластичен цевкаст канал. Сите сијалични места во “Погон-пакување” ќе бидат изведени
со кабли PP00-Y 3x1,5mm² и PP00-Y 5x1,5mm², поставени на ѕид под малтер*, а мал дел до
некои прекинувачи во пластичен цевкаст канал. “Палењето” на осветлувањето во “Погонпреработка” и “Погон-пакување” е изведено со “обични”, “наизменични” и “сериски” “OG”
прекинувачи за монтажа на ѕид на висина 1,5m од под и со степен на заштита IP54. На
прекинувачите и дозните во производниот дел од објектот нема да има влез/излез на кабли
од горе.
На фасадата околу објектот се поставени светилки со живини сијалици од 125W и 250W.
Осветлувањето во администрацијата е изведено со вградни светилки со огледален растер,
со по 4 флуо цевки од по 36W. Во санитарните јазли поставени се ѕидни и плафонски
светилки со сијалици од 75W. Сите сијалични места во администрацијата се изведени со
кабли PP00-Y 3x1,5mm² и PP00-Y 5x1,5mm², поставени на ѕид под малтер и во спуштен
плафон на опфатници. “Палењето” на осветлувањето во администрацијата е изведено со
“обични”, “наизменични” и “сериски” прекинувачи за монтажа на ѕид на висина 1,2 m од
подот.
Извршен е атест од овластена фирма дека во работните простории на ДПТУ “Екстра Меин”
БОРИС ДООЕЛ, Куманово осветлувањето е во согласност со законските барања за
потребна осветленост.
o

Приклучоци за машини, останати потрошувачи

Во “Погон преработка”, од разводните табли од соодветни делови од објектот се водат
кабли од типот PP00-Ѕ, на ѕид под пластифицирани изолациони панели до разводните
табли за технолошките потрошувачи или до посебни индустриски “ука-уто” приклучници со
степен на заштита IP7 (во зависност од произведувачот на опремата). Од нив се водат
кабли (од тип предвиден од производителот на опремата) до соодветните машини. Исто
така, од разводните табли се водат кабли од типот PP00-Y 3x2.5mm² и PP00-Y 5x2.5mm2, на
ѕид под пластифицирани изолациони панели, до “монофазни” и “трифазни” “OG”
приклучници соодветно, со степен на заштита IP67. Предвидени се доволен број на
“монофазни” и “трифазни” “OG” приклучоци, а во зависност од потребите на производниот
процес.
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Во “Погон пакување”, од разводните табли од соодветни делови од објектот се водат кабли
од типот ПП00-Ѕ, на ѕид под малтер и делумно во пластични канали, до разводните табли за
технолошките потрошувачи или до посебни индустриски “ука-уто” приклучници со степен на
заштита IP67 (во зависност од произведувачот на опремата). Од нив се водат кабли (тип
предвиден од производителот на опремата) до соодветните машини. Исто така, од
разводните табли се водат кабли од типот PP00-Y 3x2.5mm² и PP00-Y 5x2.5mm2, на ѕид под
малтер и делумно во пластични канали, до “монофазни” и “трифазни” “OG” приклучници
соодветно, со степен на заштита IP67. Предвидени се доволен број на “монофазни” и
“трифазни” “OG” приклучоци, а во зависност од потребите на производниот процес.
Од разводна табла за уред за производство на компримиран воздух се води кабел тип PP00Y 5x35mm² на ѕид со “шелни” до соодветниот уред. Од разводна табла во компресорска
станица за останати потрошувачи се водат кабли од типот PP00-Y 3x2.5mm² и PP00-Y
5x2.5mm² на ѕид со “шелни” до “монофазни” и “трифазни” “ОГ” приклучници соодветно. За
електрични бојлери се водат кабли од тип PP00-Y 3x2.5mm² на ѕид со “шелни”.
•

Телефонска инсталација

За надворешна и внатрешна комуникација на вработените, обезбедена е телефонска
инсталација во објектот со четири линии за снабдување ISDN , телефонска централа
поставена во заеднички кабинет за телефонска и компјутерска инсталација и врски за
простории до секое работно место За секое работно место е предвидена по една
четириполна телефонска приклучница. Каблите од централата до приклучоците се од тип
SFTP Cat , а се водат во ѕид под малтер во пластични свитливи црева, во администрација и
во делот за експедиција на роба.
•

Инсталација на компјутер

Компјутерската инсталација во зградата е обезбедена со кабли SFTP Cat 6 и Patch Panel
поставени во кабинетот RACK. Обезбеден е еден приклучок за компјутерски Cat 6 за секоја
работна станица . Од RACK , SFTP Cat 6 каблите се насочуваат кон соодветните машини
од производствениот дел, кои имаат софтверска и хардверска можност за управување и
контрола од персонален компјутер. Каблите се водени во ѕид под малтер во пластични
свитливи црева во администрација и во делот за експедиција на роба.
•

Инсталација за обезбедување

Се состои од инсталација за „видео мониторинг“ и „алармен систем за обезбедување на
објектот и автоматски аларм за пожар“.
“Видео мониторингот” се состои од 32 камери поставени во производниот дел,
административниот дел и околу објектот. Сите тие се поврзани со централна единица од
типот “Aver Media”, која е сместена во заеднички RACK ормар со останатата ниско напонска
инсталација, преку сигнални кабли од типот RG 59. До секоја камера се води и напоен кабел
од типот PP-S 3x1,5mm од најблиска разводна табла која обезбедува напојување со
електрична енергија 220/380V.
Во разводните табли се поставени и трансформаторите 220/24V и 220/12V за напојување на
камерите. Во администрацијата каблите се водат на ѕид под малтер во пластични гибливи
црева. Во “Погон-преработка” каблите се водат на ѕид под изолационен панел, а делумно во
пластични цевкасти канали. Во “Погон-пакување” каблите се водат на ѕид под малтер и
делумно во пластични цевкасти канали. Сигналите од камерите се пренесуваат до
централанта единица која служи за преглед и архивирање на снимките.
„Алармниот систем за обезбедување на објектот и автоматскиот аларм за пожар“ се состои
од централна единица, детектори за движење, детектори за пожар, „копче за паника“,
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тастатура за активирање и деактивирање на алармот и сирената. Сите тие уреди се
поставени на соодветни места во објектот и преку телефонска линија се поврзани со
централата на фирмата за физичко обезбедување на објектот со која ДПТУ “Екстра Меин”
БОРИС ДООЕЛ, Куманово има склучено договор. Таа веднаш добива соодветна
информација во зависност од тоа кој детектор се активирал. Инсталацијата на овој систем е
поставена на ѕид под малтер и делумно во пластични канали во целиот објект.
•

Контрола на пристап и евиденција на работното време

Системот е поставен така што не е можно да се влезе во производството без
посебна картичка. Поставени се 5 читачи на посебната картичка:
- За отворање на врата во машка гардероба,
- За отворање на врата во женска гардероба,
- За отворање на врата за посетители,
- За евиденција на работно време (внатрешен и надворешен).
Секој вработен поседува сопствена картичка која е подесена за очитување на работно
време и пристап кон соодветен влез. Читачите се поставен на висина од 1,5m на секој
соодветен влез во објектот и истите се поврзани со централна единица која го евидентира
времето и местото на секое влегување и излегување на секој вработен. Централната
единица е поврзана со персонален компјутер за преглед и архивирање на податоците.
Инсталацијата на овој систем е поставена на ѕид под малтер.
•

Заштитно заземјување

Заштитното заземјување во објектот е изведено со железно-поцинкувана трака FeZn
25x4mm поставена во темелите на објектот.
Инсталацијата за изедначување на потенцијал за поврзување на сите метални маси во
објектот кои во нормален режим на работа не се под напон e изведена со проводник P-S.
•

Вентилација

Постојат два вида опрема за ракување и дистрибуција на воздухот:
- Опрема за ладење на воздухот
- Опрема за вентилација на воздухот.
Првата се состои од систем на надворешна единица (компресор) и внатрешна единица
(испарувач) и служи за разладување на воздухот кој се наоѓа во просторијата до потребната
работна температура на просторијата.
Втората се состои од систем за уфрлуање на воздух низ соодветни филтри преку канали за
вентилација до простории кои треба да се вентилираат и систем на вентилатори за одвод на
воздух од просторијата.
Сите елементи од опремата се монтирани така да работат мирно, без вибрации и удари.
Сите простории во објектот се соодветно и правилно вентилирани. Дел од просториите се
климатизирани и вентилирани, а дел само вентилирани.
Добрата вентилација не дозволува кондензација на пареата по деловите на опремата и
ѕидовите, таваните и подовите на објектот.
Суровините, производството и складирањето на готовите производи се дизајнирани и
конструирани така за да го намалат ризикот од контаминација на производите и пакувањето
и да ги исполнат законските барања.
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Компанијата работи согласно барањата за градба на објект, ѕидови, подови, тавани,
прозорци, врати, осветлување, услуги и движење на производи.
•

Уредување и одржување на околината во инсталацијата

Со цел да се овозможи непречен пристап на возила и машини за дотур на материјали се
користи постојниот дворен простор и истиот се одржува во чиста состојба.
•

Определување на местото, просторот, начинот на разместување и
складирање на суровини и готови производи

Сите материјали и опрема кои се потребни за процесот на производство се поставени и
складирани на однапред определено место, така да се овозможува лесен преглед и нивно
несметано земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда.
Суровините и готовите производи се категоризирани по вид, тежина и приоритет на
транспорт.
•

Начин на транспортирање, товарање, истоварање и депонирање на разни
видови суровини и готови производи

Транспортирањето, товарaњето, истоварањето и складирањето на суровините и готовите
производи се врши со превозни средства за превоз на истите,
•

Начин на обезбедување и обележување на опасните места

Обезбедувањето на опасните места се прави на тој начин што на влезот во погонот е
поставена табла со натпис “забранет влез за невработени”, а за вработените се поставени
табли за предупредување на местата каде постои опасност. Поставени се и табли со натпис
за задолжително носење и користење на средствата за лична заштита. Таблите за
предупредување се поставени на видно место и на сите места каде постои можност од
настанување на повреда.
•

Мерки и средства за заштита од пожари

Посебно внимание се посветува на мерките и средствата за заштита од пожари.
Електричната инсталација, апаратите и машините на електричен погон секогаш се
одржуваат во исправна состојба, а електричната инсталација низ магацините и
канцелариите е изведена прописно со што е спречена појава на краток спој кој може да
предизвика пожар.
Во случај на пожар, за негово гаснење се користат ПП апарати, а ако пожарот е од поголем
карактер треба да се бара помош од најблиската ПП бригада.
Во зоните на опасност, се забранува работа со алатки, уреди и опрема кога при работа со
истите се јавува искрење и тоа представува опасност од појава на пожар и експлозија.
•

Опасност од избувнување пожар од инсталациите на опремата

Во рамките на инсталацијата нема инсталирано резервоар за складирање на гориво, што
исклучува некои можни последици од хаварија.
•

Средства за ПП заштита

Како средства за ПП заштита инсталацијата располага со следите ППА:
8 ППА S-9
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3 ППА S-6
2 ППА CO2-5
1 ППА HL-2
2 ППА S-2
1 ППА S-3

•

Санитарни јазли, користење и одржување

Вода за пиење вработените користат преку градската водоводна мрежа. Во управниот
објект, трпезаријата и кујната има санитарен чвор според постоечките прописи.
•

Укажување на прва помош во случај на повреда при работа

Давање прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на лице
место, за која цел се користат средствата од сандачето за прва помош, кое е поставено на
видно место и лесно да се доаѓа до него.
Прва помош на повредениот му дава лице од службениот кадар или друго лице обучено за
давање прва помош. Во колку повредата е потешка и е потребна помош од стручни лица,
повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се пренесува до најблиската
здравствена установа.
Сандачето за прва помош е обележано со зелен крст и секогаш треба да биде полно со
потребните материјали. За потрошените средства од истото се води книга и се дополнува
веднаш.
Во случај на повреда, непосредниот раководител е должен за работникот да направи
пријава за несреќа при работа, на пропишаниот образец ЕТ-8, веднаш по несреќата или
најдоцна 24 часа по несреќата. Ако повредата е од потешка природа или се повредени
повеќе работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 24
часа да го извести усно или писмено трудовиот инспектор на таа подрачна единица за
настанатата тешка повреда при работа. Непосредниот раководител во овој случај треба да
го обезбеди местото на повреда се до доаѓањето на увид на инспекторот на труд.
•

План за заштита и спасување

Инсталацијата има изработено План за заштита и спасување од природни непогоди и други
несреќи за Екстра меин Куманово и истиот е дел од Прилог XIII.
Планот за заштита и спасување претставува документиран начин на претставување на сите
активности кои се однесуваат на преземање на мерките со цел превентивно делување и
справување со природните и другите непогоди, како и последиците предизвикани од нив.
Планот за заштита и спасување од природни и други непогоди ги содржи следните
документи за:
 подготвеност на силите за заштита и спасување;
 мобилизација на силите за заштита и спасување, материјално - техничките средства
и опрема;
 ангажирање на силите за заштита и спасување.
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XIV.

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз
животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи
отстранување на сите штетни супстанции.
ОДГОВОР
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со работа на
инсталацијата ќе опфати контрола на остатоците на материјалите на инсталациите,
планирано расчистување и чистење на инсталациите, како и разгледување на солуција за
продажба на опремата на некоја инсталација од сродна дејност или пак соработка со
превземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата. Најголем дел
од опремата е набавена како нова, така да голем дел од неа ке биде повторно монтирана на
новата локација.
Во случај на потреба од престанок на работа на инсталацијата ќе се превземат следните
активности:
 Производството ќе престане со работа.
 По навремена најава на престанокот со активностите, ќе се изврши проценка за
оптимална набавка на сите суровини во дадениот период, со што ќе се избегне да
остане непотребна залиха на суровини и материјали. Евентуалниот остаток од
залихата ќе се складира во магацини на фирми со кои има договор за складирање.
 Отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата. Секое
масло или средство за подмачкување кое ќе се затекне на локацијата во време на
престанокот со работа ќе биде отстрането или рециклирано преку соодветни
овластени фирми.
 Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана до
продажба, до повторна монтажа на нова локација, или до отстранување или
рециклирање преку соодветни овластени фирми.
 Зградите ќе бидат темелно исчистени пред напуштање.
 Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се
одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски период.
 Создадениот отпад ќе се понуди за продажба.
Втората фаза од активноста би опфатила активности во поглед на искористување на
просторот. Што се однесува до просторот во кој што се изведуваат активностите истиот не
може да се искористи за земјоделски развој. Бидејки во просторот е инвестирано наменски,
како во погон за преработка на месо, со инфраструктура за таа намена, со имплементација
на стандардот за безбедна храна “HACCP”, најдобро искористување на овој простор би бил
тој да се употреби како погон за преработка на месо со мал капацитет, специјализиран за 1
до 2 типа на производи.
Исто така при престанок со работа пред понатамошна пренамена на просторот ќе се
направи и проценка на деградација на почвата од дотогашните активности на фабриката.
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РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

XV.

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали.
Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина
поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или
предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и
нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.
ОДГОВОР
Инсталација ДПТУ „Екстра Меин” Куманово е изградена на парцела КП 13383/2 и КП 26214
со површина од 1800 m2. Инсталацијата се наоѓа на следните координати N:42,13612 и E:
21,73078.
Инсталацијата за производство, откуп и промет на месо и сувомеснати производи во
месната индустрија ДПТУ „Екстра Меин” Куманово е лоцирана на североисточната страна
од центарот на Куманово на растојание од околу 1,5 km на улица Ѓорче Петров бр.4,
општина Куманово.
Во Прилог I.3, дадени се местоположбата и границите на локацијата на Инсталацијата.
Основна дејност на инсталацијата Екстра Меин Куманово е производство, откуп и промет на
месо и сувомеснати производи во месната индустрија.
•

Капацитет на постројката

Инсталацијата произведува околу 80 различни финални сувомеснати производи и тоа од
типот на полутрајни сувомеснати производи. Од финалните производи главно се застапени:
салами, шунки, виршли и колбаси, како и деликатесни (качени) полутрајни сувомеснати
производи кои се произведуваат во комоите за чадење.
Инсталираниот капацитет на опремата е 21 t/den, а моменталниот обем на производство е
15 t/den.
Во непосредна близина на инсталацијата се наоѓаат:
- на исток се наоѓаат индивидуални станбени куќи од населбата Перо Чичо која е
сместена на брдото
- на север е ул.Ѓорче Петров бр.4, а во продолжение индивидуални станбени куќи.
- на запад се протега рамничарски дел каде е сместена кланицата на ЗИК Куманово,
резервоарот за вода за Кумановскиот регион, а на растојание од околку 200m и реката
Кумановка, која се влева во реката Пчиња и припаѓа на Вардаскиот слив.
- на јужната страна се наоѓаат станбени индивидуални куќи од населбата Перо Чичо.
Компанијата Друштво за производство, трговија и услуги, Екстра Меин Борис ДООЕЛ
Куманови е организирана на принципот на подреденост со хиерархиска поставеност на
човековите ресурси, поделена во седум (7) главни сектори, раководени од управителот на
компанијатата, функционално меѓусебно поврзани во насока на целосно исполнување на
основната дејност на компанијата.
Компанијата е поделена на седум (7) сектори и тоа:
1. Производство,
2. Контрола на квалитет
3. Човечки ресурси и владеење на право
4. Сметководство
5. Техничка подршка
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6. Продажба
7. Кујна
Основна дејност на компанијата е преработка и конзервирање на месо - шифра на дејност
10.11 согласно Решение на Централен регистар на РСМ, со сопствени капацитет за
производство. преработка и дистрибуција, регистриран оператор со храна со доделен
идентификационен код МК 06060316.
Компанијата има организирано и систематизирано четириесет (40) работни места.
Инсталацијата поседува Изјава за Политика за квалитет, Изјава за Политика за животната
средина и Изјава за имплементиран HACCP систем.
Суровини
Главни суровини во производниот процес се пилешко месо, свинско месо, говедско месо,
мисиркино месо, адитиви, зачини, природни црева, полиамидни црева, како и картонски
кутии за пакување на готовиот производ.
Како горива, потребни за процесот на производство (чадење на месните производи) се
употребуваат дрвени струготини во количина од 9,5 t/god.
Суровините, помошните материјали и енергиите употребени или произведени во
инсталацијата се дадени во Табела IV.1-1.
Отпад
Во текот на редовното работење на инсталацијата се создава следниот вид на отпад:
 Отпад од животинско ткиво, 02 02 03;
 Измешан комунален смет, 20 03 01;
 Хартија и картон, 15 01 01;
 Пластика, 15 01 02;
 Искористени гуми од возила, 16 01 03;
 Електронски и електричен отпад, батерии и акумулатори, 20 01 36, 20 01 34.
Видот и количината на отпад кој се генерира од инсталацијата е даден во Табела V.1-1,
Прилог V.
Емисии во воздух
Од инсталацијата нема емисија од котли.
Од инсталацијата евидентирани се вкупно 4 испусти од кои сите се од комори за термичка
обработка на месо (пушници). Коморите за термичка обработка се со снага од: 0,025MW,
0,05 MW, 0,075MW и 0,05 MW или вкупна инсталирана моќност од 0,2 MW. Од испустите се
очекува емисија на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната
средина.
Коморите за термичка обработка на месо како енергетски ресурс користат дрвени
струготини.
Како резултат на процесот на согорувањето на енергенсот (дрвените струготини во
топлодимните комори за чадење) во непосредната животна средина се очекува емисија на
следниве загадувачки супстанции: јаглерод моноксид (CO), азотни оксиди (NOx), сулфур
диоксид (SO2) и јаглерод диоксид (CO2).
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Детали за емисиите од оваа категорија (помали емисии) се дадени во Табелата VI.1-1б, в, г
и д. За изворите на емисии во производството пополнета е и Табелата VI.1-2
Во текот на месец јануари 2021 година, од страна на акредитираната лабораторија за
животна средина и безбедност при работа на „ТЕХНОЛАБ” ДОО Скопје, беа извршени
мерења на емисиите во воздухот од овие испусти, за кои е изготвен соодветен
Лабораториски извештај бр. 012/21 и истиот е даден во Прилог VI.
Добиените резултати од извршните мерења покажуваат дека анализираните параметри се
во границите на максимално дозволените концентрации (МДК) во согласност со Правилникот
за максимално дозволените концентрации на штетни материи што можат да се испуштаат во
воздухот (Сл. весник на РСМ бр. 141/2010 и бр.223/19, член 2, став 1).
Емисии во површински води и канализација
Од инсталацијата НЕМА извор на емисии во површински води. Табелата VII.1-1 која се
однесува за овој вид на емисја е непополнета и празна.
Oд инсталацијата евидентирана е една точки на емисија во градска канализација.
Врз основа на резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека
согласно, 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 (Сл.
Весник на Р.М. бр. 81/2011) нема надминување на граничните вредности.
Во Прилог VII, прикажан е Лабораториски Извештај бр.014/21 од извршени анализи на
отпадна водаод “Екстра Меин”- Куманово
Емисии во почва
Од инсталацијата нема емисија на загадувачки супстанции во почвата.
Земјоделски и фармерски активности
Од Инсталацијата не се генерира отпад од земјоделски активности или за земјоделски
намени. Поради тоа Табелата IX.1-1 не е пополнета.
Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење
Во инсталацијата има појава на емисија на бучава. Таа е резултат на работењето на
инсталацијата.
За потребите на ова барање од страна на лабораторијата за животна средина и безбеднсот
при работа на “ТЕХНОЛАБ” доо Скопје, извршени се мерења на нивото на бучава.
Резултати од извршените мерења се прикажани во табелите X.1-1 и X.1-2.
Врз основа на резултатите од извршените мерења може да се заклучи дека бучавата што се
генерира од инсталацијата нема влијание врз животната средина.
На инсталацијата нема извори на нејонизирачко зрачење и вибрации.
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Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци
Во ПРИЛОГ XI прикажани се точките за мониторинг на емисии во воздух, емисии во
канализација и нивото на бучава на референтните растојанија во близина на изворите и во
околината на инсталацијата.
Точките на мониторинг на емисии во воздух, емисии во канализација и нивото на бучава се
прикажани во Табелите XI.1.1-1, XI.1.2-1 и XI.2.1-1.
Програма за подобрување
Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано подобрување на
технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со
постојано водење на грижа за животната средина.
Определбата на раководсвото на инсталацијата за целосно и навремено исполнување на
законските обврски од областа на заштита на животната средина и безбедноста и здравје
при работа, меѓу другото, е насочена кон реализација на основните принципи на Политиката
за управување со квалитет и Политиката за управување со животна средина.
Според Политиката на Екстра Меин Куманово обврска на сите вработени е да го користат
системот за управување со животна средина како оперативен инструмент за организирање
на дневните активности со цел да се задоволат потребите на потрошувачите, преку нивно
снабдување со производи и услуги кои секогаш ќе бидат во согласност со нивните барања и
поставените рокови.
Согласно Политиката инсталацијата ќе продолжи да работи секогаш стремејќи се да го
спречи секој вид на несреќи и повреди преку активно учество на секој вработен и
периодична проверка на нивните познавања и спремност во делот на безбедноста и
опкружувањето, со цел да се дефинираат планови чија имплементација ќе ги подобри
споменатите перформанси.
Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа
одржувајќи го постојано квалитетот на своите услуги на највисоко ниво и водејќи грижа за
животната средина, фирмата издвојува и дел од својот буџет за вложување во безбедност и
здравје на вработените и заштита на животната средина.
Основните цели на Програмате се:
- Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени,
- Да се потврди дека емисиите се во рамките на предвидените или дозволените
гранични вредности,
- Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени,
- Да се потврди дека со примена на соодветни мерки се зголемуваат придобивките во
однос на заштитата на животната средина.
Операторот главно ги има остварено потребните техничките подобрувања за работа на
инсталацијата и заштита на животната средина и нема значително влијание врз
загадувањето на животната средина.
Спречување хаварии и реагирање во итни случаи
Инсталацијата има изработено План за заштита и спасување од природни непогоди и други
несреќи за Екстра меин Куманово и истиот е дел од Прилог XIII.
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Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по
престанок на активностите
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
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XVI.ИЗЈАВА
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласнос со
одредбите на Законот за животна средина (Сл. Весник бр.53/05) и регулативите направени
за таа цел.
Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.
Немам никаква забелешка на одредбите од Министерство за животна средина и просторно
планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за
потребите на друго лице.
Потпишано од: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕКСТРА МЕИН
БОРИС ДООЕЛ, КУМАНОВО
(во името на организацијата)
Датум:. 15.06.2021год.
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ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ I
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
 I.1. Решение за регистрација во централен регистар на РСМ
 I.2. Имотен лист бр. 15914 од 20.02.2019 год.
 I.3. Мапа на локацијата со географска положба и граници на инсталацијата
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I.1 Решение за регистрација во централен регистар на РСМ
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I.2. Имотен лист бр.15914 од 20.02.2019 год.
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I.3. Мапа на локацијата со географска положба и граници на инсталацијата

Слика I.3-1: Местоположа на Инсталацијата и координати (макролокација)
(N:42,13612 и E: 21,73078)

Слика I.3-2: Микролокација на инсталацијата
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ПРИЛОГ II
ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
 II.1. Технички карактеристики на главните и помошните постројки и процеси во
инсталацијата Екстра Меин Куманово
o II.1.1 Локација, пристапни патишта и круг на објектот
o II.1.2 Инсталирана опрема - технолошки - технички карактеристики
o II.1.3 Биланс на суровини и палета на производи
o II.1.4 Опис на технолошките процедури и помошните фази на
производство
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II.1. Технички карактеристики на главните и помошните постројки и процеси во
инсталацијата Екстра Меин Куманово
Основна дејност на инсталацијата Екстра Меин Куманово е производство, откуп и промет на
месо и сувомеснати производи во месната индустрија.
•

Капацитет на постројката

Инсталацијата произведува околу 80 различни финални сувомеснати производи и тоа од
типот на полутрајни сувомеснати производи. Од финалните производи главно се застапени:
салами, шунки, виршли и колбаси, како и деликатесни (качени) полутрајни сувомеснати
производи кои се произведуваат во коморите за чадење.
Инсталираниот капацитет на опремата е 21 t/den, а моменталниот обем на производство е 15
t/den.
II.1.1 Локација, пристапни патишта и круг на објектот
•

Објект и распоред на простории

Зградата и другите објекти на погонот се со соодветна големина, конструкција и дизајн за да
се олесни одржувањето и санитацијата во делот за производство на храна.
Производниот погон се наоѓа на ул. ”Ѓорче Петров”, бр.4 на катастарска парцела КП 13383/2
КО Куманово. Објектот е лоциран на десната страна од пристапната улица “Ѓорче Петров”
во населбата “Перо Чичо”. Пристапот и влезот во локацијата е од северозападната страна
на локацијата од каде е и пристапната улица, додека влезовите во објектот се од
североисточната страна на објектот. Од северозападната страна на објектот има влез и
пристап за камиони до приемна рампа и влез до комора.
Објектот ДПТУ “Екстра Меин” ДООЕЛ Куманово е наменет за преработка на месо и
производство на сувомеснати производи, истиот има развиена неправилна форма според
локациските можности и се состои од: подрум, сутерен, високо приземје и кат.
Локацијата на која е граден објектот е со пад на теренот од југоисточната кон
северозападната страна на парцелата, така да сутеренот е делумно вкопан, а дел целосно
вкопан до кота на терен т.е. кота на ВП.
Во подрумот се влегува од надвор од каде преку неколку внатрешни скалници се доаѓа до
подрумскиот простор кој е на кота -5,90 m. Подрумот е со висина од Н=2,40 m. Во
подрумскиот простор има една посебна просторија наменета за водомер, која има посебен
влез од надвор и се наоѓа на кота на тој дел од теренот -5,40 m. со висина Н=1,90 m.
Во сутеренот се влегува преку внатрешните скали од високо приземје, а има пристап и влез
во објектот од северозападната страна на објектот каде има пристап и влез на камиони до
приемната рампа и влез до комората за смрзнато месо.
Во сутеренот ги има следните простории: влез-излез до рампа, бетонско плато за возилата
до рампа, приемна рампа, комора за замрзнато месо, просторија за отпад, просторија за
размрзнување, просторија за машинска обработка, три простории за саламурење и
масирање на месо, дезинфекциска бариера, складишен простор, просторија за пандлерај,
погон за полнење, просторија за чекање на термичка обработка, просторија за термичка
обработка, комора за брзо ладење, дел за миење на пушнички колички и стапови, товарна
платформа, остава, комора за природни црева, остава, товарна платформа и решеткаста
корпа за картонски отпад, подрумска просторија.
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Висината на сутеренот е каскадна, така што едниот дел е на кота – 3,30 m и е со Н=3,10 m,
додека другиот дел е на кота -2,70 m и е со Н=2,5 0m. Висинската разлика е совладана со
помош на коса рампа. Деловите каде што е приемната рампа, комората за смрзнато месо и
просторијата за картонски отпад се на кота 3,40 m и со Н=3,20 m. Сите три каскади имаат
внатрешна врска.
Високото приземје е сместено на кота +0,00 која е и кота на теренот на горниот дел од
локацијата т.е. од југоисточна страна на објектот. На оваа кота се и влезовите во високото
приземје, за во гардеробите, вработените, посетителите, гаражите и надворешните скали за
пристап до административниот дел и магацинскиот дел на катот.
Во високото приземје се сместени следните простории: надворешни пристапни скали до кат,
гардероба за жени, тоалет, туш кабина, остава, чајна кујна, ходник со дезинфекциска
бариера, погон за пакување, две комори за одржување, товарна платформа, комора за
одржување и брзо ладење, просторија за етикетирање, издавање на готови производи,
товарна платформа, комора за одржување на готови производи, ходник, скалишен простор
за пристап до сутерен, просторија за оштрење ножеви, магацин за зачини – зачинара, отвор
за врска со приемна рампа од сутерен, товарна платформа, гардероба за мажи, тоалет, туш
кабина, остава, ходник-коридор, остава за чиста гардероба, трпезарија, кујна, простор за
одмор, гаража за две возила, надворешни скали за кат, магацин за хартија, магацин за
картонска амбалажа, магацин за природни црева и кашкавал.
Високото приземје е на кота +0,00 додека просторијата за зачини е на кота –0,70 m. Во
просторијата за зачини и просторијата за острење ножеви се влегува од складишниот
простор кој е каскадно поставен. Висината на просториите во високото приземје е различна,
така што во понискиот дел е со Н = 2,60 m, додека во повисокиот дел е со Н = 3,40 m.
Катот е со два дела и тоа: административен и магацински дел. Двата дела имаат засебни
надворешни пристапни скали. Во административниот дел ги има следните простории:
надворешни пристапни скали со влез, приемен простор, санитарен чвор, канцеларија за
ветеринарниот инспектор, канцеларија за книговодство, канцеларија за управител. Во
магацинскиот дел ги има следните простории: надворешни пристапни скали со влез, ходник,
два магацини за зачини, товарна платформа, магацин за алкохол и магацин за амбалажа.
Административниот дел на катот е на кота +2,80 m и со висина Н = 2,60 m, додека
магацинскиот дел на катот е на кота + 2,37 m и висина Н = 3,50 m.
Висината на објектот сметано од кота на тротоарот (бетонско плато за возила до рампа како
највисок дел од објектот) до венец (стреа) изнесува 9,90 m. Максималната височина од
нивото на заштитниот тротоар до венецот според дадените услови за градба е П + 1, што
значи дека овој објект со оваа висина ги задоволува дадените услови.
Пристапните патишта до објектот се асфалтирани и поплочени.
За сопственост на објектот постои Договор за закуп на деловен простор, а за изградбата на
самиот објект постои градежна дозвола.
Објектот е така решен да може да одговори на својата намена според барањата што ги
наметнува самата функција на објектот.
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•

Круг на објектот и распоред на просториите

Кругот на објектот ДПТУ “Екстра Меин” Борис ДООЕЛ, Куманово кој е наменет за преработка
на производи од месо вклучувајки полутрајни сувомесни производи, полутрајни колбаси,
колбаси од парчиња месо, барени колбаси и други производи може да се подели во два
дела и тоа: дел од кругот под објекти (основа на главен објект наменет за производство) и
дел од кругот со површина од 257 m2, како слободни површини во рамките на
урбанистичката парцела.
Паркингот е поплочен со асфалт и е конструиран според пропишаните стандарди така што
се избегнува внесувањето на песок, кал и други материјали од надворешната средина
внатре во погонот. Поплочениот дел од кругот е поврзан со асфалтираните патишта околу
објектот и претставуваат една целина. Асфалтираните патишта од кругот на излез се
поврзани со постојниот асфалтиран локален пат.
Кругот е заграден со метална ограда прицврстена на челични профили, со висина од 1,90 m
и истата ја спречува инвазијата на штеточини (глувци и инсекти), како и влегување на други
животни во кругот на објектот.
Главниот дел од објектот се состои од: подрум, сутерен, високо приземје и кат.
Распоред на просториите во сите делови на објектот е следниот:
Подрумот со вкупна бруто површина од 54,22 m2 се состои од:
•
Подрум од 39,40 m2,
•
Просторија за водомер од 4,31 m2.
Сутеренот е со вкупна бруто површина од 539,17 m2 и се состои од:
•
Влез – излез до рампа
•
Бетонско плато за возила до рампа
•
Приемна рампа со површина од 27,01 m2
•
Комора за смрзнато месо од 47,91 m2
•
Просторија за картонски отпад од 7,10 m2
•
Просторија за размрзнување од 13,66 m2
•
Просторија за машинска обработка од 86,73 m2
•
Просторија за саламурење и масирање месо со површина од 31,60 m2
•
Просторија за саламурење и масирање месо со површина од 18,50 m2
•
Просторија за саламурење и масирање месо со површина од18,09 m2
•
Дезинфекциона бариера со површина од 5,35 m2
•
Складишен простор со површина од 7,23 m2
•
Погон за полнење со површина од 84,11 m2
•
Просторија за чекање на термичка обработка со површина од 14,71 m2
•
Просторија за термичка обработка со површина од 37,85 m2
•
Комора за брзо ладење со површина од 7,98 m2
•
Просторија за миење на пушнички колички и стапови со површина од 6,60 m2
•
Товарна платформа со површина од 2,12 m2
•
Просторија за миење (кутер колички, гајби и др.) од 20,39 m2
•
Просторија за средства за чистење и опрема - остава од 2,22 m2
•
Комора за природни црева од 1,50 m2
•
Просторија за црева за полнење од 2,43 m2
•
Товарна платформа
•
Решеткаста корпа за картон
•
Подрумска просторија од 13,016 m2
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Високото приземје со вкупна бруто површина од 567,36 m2, се состои од:
•
Надворешни скали за кат
•
Гардероба за жени од 22,89 m2
•
Тоалет од 1,4 m2
•
Туш кабина 0,93 m2
•
Остава од 1,74 m2
•
Просторија за миење лодни од 10,00 m2
•
Ходник со дезинфекциска бариера од 13,48 m2
•
Погон за паковање од 98,37 m2
•
Комора за одржување од 25,71 m2
•
Комора за одржување од 23,21 m2
•
Товарна пларформа од1,34 m2
•
Комора за одржување за брзо ладење од 5,03 m2
•
Дел за етикетирање од 16,30 m2
•
Дел за издавање на готови производи од 29,56 m2
•
Товарна платформа од 1,34 m2
•
Комора за одржување на готови производи 47,68 m2
•
Ходник од 15,58 m2
•
Скалишен простор од 6,43 m2
•
Дел за острење на ножеви од 1,52 m2
•
Магацин за зачини – зачинара од 36,46 m2
•
Отвор до приемна рампа од 2,78 m2
•
Товарна платформа од 1,76 m2
•
Гардероба за мажи од 27,15 m2
•
Тоалет од 1,32 m2
•
Туш кабина од 1,20 m2
•
Остава од 1,08 m2
•
Тоалет од 1,48 m2
•
Гардероба за мажи од 11,3 m2
•
Ходник коридор од 9,2 m2
•
Остава за чиста гардероба од 2,7 m2
•
Трпезарија од 25,7 m2
•
Кујна од 11,43 m2
•
Простор за одмор од 7,05 m2
•
Гаража од 33,54 m2
•
Надворешни скали за кат од 13,89 m2
•
Магацин за хартија од 13,65 m2
•
Магацин за картонска амбалажа од 19,8 m2
•
Магацин за природни црева и кашкавал од 23,31 m2
Катот
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

со вкупна бруто површина од 220,54 m2 се состои од:
Надворешни скали со влез од 10,43 m2
Приемен простор од 17,69 m2
Санитарен чвор од 2,05 m2
Книговодство од 34,51 m2
Канцеларија на сопственик од 23,69 m2
Канцеларија за ветеринарен инспектор и контрола на квалитет од 24,40 m2
Канцеларија на управител од 18,00 m2
Надворешни скали со влез од 3,46 m2
Ходник од 8,46 m2
Магацин за зачини од 20,02 m2
Товарна платформа од 1,76 m2
Магацин за зачини од 13,30 m2

Технолаб доо Скопје

60

2021 година

•
•

Магацин за алкохол од 2,74 m2
Магацин за амбалажа од 26,44 m2

Компанијата работи согласно барањата за градба на објект, ѕидови, подови, тавани,
прозорци, врати осветлување, услуги и движење на производи.
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Слика бр.II.1.1-1 Ситуација 1:500, објектот Екстра Меин дооел Куманово со пристапни патишта
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Слика бр.II.1.1-2: Основа на сутерен, движење на вработени, суровини и готови производи
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Слика бр.II.1.1-3: Основа на приземје, движење на вработени и готови производи
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Слика бр.II.1.1-4: Основа на приземје, движење на вработени и суровини
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II.1.2 Инсталирана опрема - технолошки - технички карактеристики
Целокупната опрема која е инсталирана во ДПТУ „Екстра меин“ Борис ДООЕЛ, Куманово,
Куманово е направена од нерѓосувачки челик кој е наменет за прехранбената индустрија.
За целосна функционалност, односно за производство на споменатите производи, објектот е
опремен со следнава опрема:
СУТЕРЕН од 539,17 m2 во кој се наоѓаат:
•
Комора за складирање на замрзнато месо на -18 oC со капацитет од 9 kW/h
•
Микокутер - SEYDELMANN
•
Кутер - LASKA
•
Полнилка 1- FREY F LINE 222
•
Полнилка 2 - HANNTMAN
•
Додаток за полнилка 1 – FREY BAS 02 + AHL
•
Клипсарица - POLYKLIP
•
Машина за сечење замрзнати блокови месо - ГИЉОТИНА – MAGURIT
•
Машина за мелење месо - WOLF - LASKA
•
Кран за VOLF - BONNER
•
Инјектор - SCHRÖDER IMAX 420
•
Tambler 1 - SCHRÖDER
•
Tambler 2 - SCHRÖDER
•
Тамблер 3 – DORIT
•
Тамблер 4 - HENNEKEN
•
Пушница 1 - MAURER
•
Пушница 2 - MAURER
•
Пушница 3 - MAURER
•
Пушница 4 - MAURER
•
Уред за интензивно ладење - MAURER
•
Ледогенератор - WEBER ICER SOLO 700 I
•
Мешалка за саламура - DORIT LACOMAT
•
Машина за шнирање - WIEAAND
•
Сецкалка за парчиња - TREIF FELIX 100
•
Детектор за метали LOMA
•
Детектор за метали LOMA IQ 4
•
Стерилизатор за ножеви - BONNER
•
Стерилизатор за ножеви - SIRMANN
•
Работни маси
•
Подни ваги
•
Сталажи за одмрзнување на месо
•
Кади за саламура
•
Лифт
•
Mашина за перење стапови
•
Варна
САТЕЛИТ ЗА ПОВРШИНСКО ЧИСТЕЊЕ СО ПЕНА
- производител: VEMA, Италија;
•

Комора за ладење на +4 oC се состои од Разладен систем за ладна комора / агрегат
за ладење
- функција: постигнување 4 oC во ладна комора;
- инсталирана моќност: 14,9 kW/h .
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•

Комора за дефростација (одмрзнување) се состои од Разладен систем за ладна
комора / агрегат за ладење
- функции: постигнување на 4 на чија комора во ова ;
- инсталирана моќност: 5 kW/h .

•

Комора за туширање и ладење се состои од Разладен систем за ладна комора /
агрегат за ладење
- функција: постигнување 4 o C во ладна комора;
- инсталирана моќност: 27,5 kW/h.

•

Уред за ладење на +4 oC - MAURER се состои од Разладен систем за ладна комора /
агрегат за ладење
- функција: постигнување 4 o C во ладна комора;
- инсталирана моќност: 42,9 kW/h .

ВИСОКО ПРИЗЕМЈЕ од 567,36 m2 во коe се наоѓаат
•
Гардероби со бања за мажи се опремени со гардероби, тоалети, тоалети, тушеви,
•
Трпезарија и кујна опремени со маси, столови, фрижидер
•
Гардероби со тоалети за жени се опремени со гардероби, тоалети, тоалети, тушеви
•
Просторијата за дезинфекција е опремена со бариера за дезинфекција на обувки.
•
Погон за пакување:
- Автоматска линија за вакуумско пакување MULTIVAC R 126
- Автоматска линија за вакуумско пакување MULTIVAC R 140
- Автоматска линија за вакуумско пакување MULTIVAC R 126
- Машина за рачно вакумирање MULTIVAC S 400
- Автоматска резачка на тенки парчиња BIZERBA A 550
- Автоматска резачка на тенки парчиња BIZERBA A 550
- Машина се сечење на виршли и роштиљ колбас - INOTEC WT 99 - IT-M
- Машина за сечење на колбаси - INOTEC WT 97-SH
- Автоматски уред за етикетирање - BIZERBA GLM I EVO 70
- Автоматски уред за етикетирање - BIZERBA GLM 70
- Уред за рачно етикетирање - BIZERBA GLP 1
- Уред за рачно етикетирање - BIZERBA GLP 1
- Машина за рачно вакуумирање - MULTIVAC C 200
- Стерилизатор за ножеви - BONNER
- Стерилизатор за ножеви- SIRMANN
- Работни маси
- Транспортер за палети
- Транспортер со фолија
- Вага
- Лифт
• Простор за материјали за пакување на производите - магацин за материјали за
пакување наредени на палети, полици и сл.
• Простор за складирање на зачини - магацин за зачини, адитиви и сл. наредени на
палети, полици и сл.- Миксер за додатоци - Asima CMP
• Простор за складирање на готови производи / ладна просторија (4 oC) се состои
од: Разладен систем за ладна комора / агрегат за ладење
- функција: постигнување 4 oC во ладна комора
- инсталирана моќност: 14,9 kW/h .
• Место за складирање на готови производи / ладна просторија (4 oC) се состои од:
Разладен систем за ладна комора / агрегат за ладење
- функција: постигнување 4 oC во ладна комора;
- инсталирана моќност: 14,9 kW/h .
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•

Место за складирање на готови производи / мала ладна просторија (4 oC)
се состои од Разладен систем за ладна комора / агрегат за ладење
- функција: постигнување 4 oC во ладна комора;
- инсталирана моќност: 15,7 kW/h .

Возниот парк е составен од полесни и потешки товарни возила и тоа:
- 3 камиони марка Iveko со капацитет 6,3t / 6,12t / 4,5t,
- 1 Комбе бренд Iveko со капацитетот на 3,45 t и
- 1 пикап марка Caddy со носивост од 710 kg со вграден систем за ладење на
+4 oС.
II.1.3 Биланс на суровини и палета на производи
Обработката на суровото смрзнато месо опфаќа термички третман на високи температури
до финален производ. Со термичкиот третман - пастеризацијата се уништуваат поголемиот
број од микроорганизми со што се обезбедува непречена доработка до финален производ
преку постапките на ладење и пакување, ладење, складирање, дистрибуција и продажба.
Со преработка на суровото смрзнато месо се обезбедува хигиенско-санитарна и физичкохемиска исправност на готовите производи кои се пласираат на пазарот.
Во близината на погонот нема големи индустриски или други објекти кои би можеле да
вршат аеро или хидро загадување.
Капацитетот на постројката е ограничен со капацитетот на опремата инсталирана во
самиот објект и магацинскиот простор за складирање на готовите производи.
Инсталираниот
капацитет
на
опремата
е
21 t/den,
а
сегашниот
обем
на производство е 15 t/den. Микробиолошки и хемиски исправно сурово месо се користи
како суровина за производство на споменатите производи.
Квалитет. Според нормите на важечките законски прописи, месните производи ги
задоволуваат барањата во однос на хемиските и микробиолошките параметри за кои има
лабораториски анализи извршени од акредитирана лабораторија.
Контрола. Земањето примероци и директната контрола на готовите производи ги врши
акредитирана лабораторија со фреквенцијата одредена во Распоредот за лабораториско
испитување.
Палета на производи
Палетата на производи е како што следува:
1. Виршла пилешка 200 g - вакуум
2. Виршла свинска 200 g - вакуум
3. Охридски колбас 350 g - вакуум
4. Охридски колбас - рефус
5. Македонски колбас 350 g - вакуум
6. Македонски колбас - рефус
7. Роштиљ колбас 300 g - вакуум
8. Роштиљ колбас - рефус
9. Вршнички колбас 350 g - вакуум
10. Вршнички колбас - рефус
11. Јунешки колбас 350 g - вакуум
12. Јунешки колбас - рефус
13. Кумановски суџук-рефус
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14. Стисната шунка
15. Специјал шунка
16. Тост
17. Пилешки гради
18. Мортадела италијана
19. Чаден свински врат во мрежа-вакуум
20. Чаден свински врат - рефус
21. Чадена свинска печеница во мрежа-вакуум
22. Чадена свинска печеница
23. Чадени свински буткици
24. Дели чадена хамбуршка сланина
25. Чадено свинско ребро
26. Чадени свински ногици
27. Чадени пилешки гради - вакуум
28. Крањски колбас 350 g - вакуум
29. Дели хамбуршка сланина-вакуум
30. Дели хамбуршка сланина-мини-вакуум
31. Деликатес шунка во црево
32. Чадено меснато ребро
33. Сецкана свинска печеница x-вакуум
34. Сецкан свински врат x-вакуум
35. Чадени мисиркини гради
36. Пилешки паризер
37. Сецкана дели хамбуршка сланина 500 g -вакуум
38. Чаден свински бут
39. Виршла пилешка со кашкавал 200 g - вакуум
40. Чадена свинска плешка
41. Пилешки паризер со кашкавал
42. Мортадела италијана - мини
43. Чадени кратки свински ногици
44. Чадени свински коски
45. Чадени свински коски - ситни
46. Пилешка посебна 400 g
47. Посебна 400 g
48. Алпска 400 g
49. Пилешки гради 400 g
50. Специјал шунка 400 g
51. Стисната шунка 400 g
52. Пилешки паризер со кашкавал 700 g
53. Пилешки колбас со кашкавал 350 g-вакуум
54. Новосадска салама 300 g вакуум
55. Сецкана дели хамбуршка сланина 150 g-вакуум
56. Кумановски суџук 400 g-вакуум
57. Сецкана мортадела италијана 150 g-вакуум
58. Сецкани чадени пилешки гради 150 g-вакуум
59. Сецкан свински врат 150 g вакуум
60. Сецкан свински бут 150 g-вакуум
61. Сецкана свинска печеница 150 g-вакуум
62. Сецкана стисната шунка 500 g-вакуум
63. Сецкани пилешки гради 500 g-вакуум
64. Пилешка посебна 800 g
65. Посебна 800 g
66. Чаден свински врат -мини-вакуум
67. Чадена свинска печеница-мини-вакуум
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68. Чадено пилешко "голд"филе во мрежа-вакуум
69. Чаден свински бут во мрежа-вакуум
70. Сецкана дели хамбуршка сланина-вакуум
71. Сецкана специјал шунка x-вакуум
72. Сецкани пилешки гради x-вакуум
73. Дели хамбуршка сланина-мини-рефус
74. Сецкана стисната шунка x-вакуум
75. Сецкана дели хамбуршка сланина-вакуум-1,5
76. Чадени мисиркини гради-вакуум
77. Хот - дог виршла пилешка 350 гр - вакуум
78. Чадена свинска плешка - вакуум
79. Пица шунка
II.1.4 Опис на технолошките процедури и помошните фази на производство
•

Намена на објектот

Објектот е наменет за прием на спакувани замрзнати пакети со месо, кои по приемот се
складираат во за тоа назначена комора со контролирана температура од – 18 оС, прием на
зачини и адитиви кои се складираат во магацин на амбиентна температура, нивна
преработка во различни производи од месо, складирање на готовите производи во комори
на температура од +4оС и нивна испорака со сопствено возило со ладење.
Компанијата располага со една комора за мрзнење и осум комори за ладење составени од
панелна конструкција за складирање на производи, за кои е потребен термички режим на
ладење, во кои за оптимално работење може да се сместат околу 25 t готови производи .
•

Прием и складирање на замрзнато месо

Приемот на месо се врши во одреден дел од погонот кој е обезбеден со воздушна завеса
што оневозможува влез на било какви видови на инсекти во производниот погон. Исто така
воздушната завеса оневозможува создавање на големи температурни промени во погонот
особено во летниот период.
Складирањето на месото се врши во комора за мрзнење на температурата –18 оС. Овде се
врши отстранување на транспортната амбалажа (картонски кутии). Картонските кутии
веднаш се носат во просторот кој е наменет за отпадот кој не потекнува од процесот на
производство.
•

Прием и чување на зачини, адитиви и дополнителни состојки

Прием на зачините, адитивите и дополнителните состојки се прави на рампата за таа
намена. Одговорниот во магацинот ги прима суровините при што е задолжен да ги провери
Складирање на суровините се спроведува во магацинот за репроматеријали на амбиентна
температура каде на сталажа се редат суровините спакувани во сопствената амаблажа.
•

Прием и складирање на природни, вештачки црева и материјали за пакување

Приемот на овие материјали се прави на одреденото место за таа намена. Одговорниот во
магацинот ги прима суровините и е должен да ги провери.
Складирањето на овие материјали се врши во соодветните магацински простори.
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•

Стандардна постапка на производство за подготовка на месо за преработка



Дефрострација на месото (Одмрзнување на месото)

Смрзнатото месо кое што е складирано во комората за мрзнење по налог на одговорното
лице од производство се вади од комората, се мери и се носи во просторија за
дефрострација на месо.
Месото спакувано во ПВЦ кеси или фолии се става на полици кои служат исклучиво за
одмрзнување на месото. Воздушната дефрострација трае околу 20 часа. Температурата на
просторијата е 4 оС.
Откако месото ќе се одмрзне (температурата на неговата површина треба да биде околу +4
о
С) се вадат ПВЦ фолиите во кои што е спакувано. Кесите веднаш се носат во делот за
отпадоци. Одмрзнатото месо се носи во одделението за пандлување.


Пандлување на месо

Пандлувањето на месото се врши во просторијата за таа намена, каде што се поставени два
работни пулта. Температурата во просторијата е 12 оС. На ѕидот се поставени апарати за
стерилизација на ножевите.
Секое утро додека се врши вадење на одмрзантото месо, во претходно вклучените
стерилизатори се ставаат ножевите на стерилизација.
Одговорниот за пандлерај месото по чистењето го мери.
Исчистеното месо се складира во ладилникот за таа намена, и потоа оди на влажно
саламурење, додека тримингот се складира во ладилникот од каде по потреба се зема за
подготовка на колбаси.


Сечење замрзнато месо на машина за сечење замрзнато месо

Замрзнатото месо се вади од комората по наредба на одговорното лице и се носи во
работната просторија, се вадат картонските кутии и вреќи. Картонски кутии и кеси веднаш се
носат во отпадните области. Месото се сече на машините за сечење замрзнато
месо. Ракувањето со машините е крајно внимателно, а самата машина има безбедносен
прекинувач што веднаш ја исклучува машината при подигање на капакот. Сеченото месо се
мери и потоа оди на понатамошна обработка.


Мелење месо на мелница за месо

Мелењето на месото се врши во машините за мелење на месо, во зависност од тоа за каков
производ е наменето. Пред почетокот со мелењето, на машината се монтира соодветната
решетка која е потребна за саканата гранулација на месото. Решетките се чуваат на
специјални сталаци поставени блиску до машината. Месото кое што е во базен, се префрла
во машината, заостанатото месо на базените со шпакла се собира и се става во машината и
тогаш се вклучува копчето за работа. По завршување со мелењето тој ја отвара машината и
од осовината го вади заостанатото месо.
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Мерење на зачини, адитиви и дополнителни состојки

Зачините, адитивите и дополнителните состојки се чуваат во магацинот, каде што се
мерат. Мерењето се изведува на дигитална вага со точност од 0,005 kg, која редовно ја
калибрира техничарот за вага.
Мерењето го врши лице кое е добро обучено за оваа работа. Мерењето се врши по налог на
одговорното лице за производство и според стандардизирани рецепти.
Сите состојки се распоредени на палета од материјал од не'рѓосувачки челик (inox) и добро
означени одат во оделот за подготовка на саламура.


Подготовка на саламура

Подготовката на саламура се прави во миксер со платформа. Откако операторот, по нарачка
на одговорниот за производство, ги земa подготвените состојки за саламура, ставa одредена
количина вода и мраз во миксер, го вклучува миксерот и ги раствора состојките во вода и
мраз по наведениот редослед, потоа ја остава смесата добро да се измеша во времетраење
од 15 минути.


Кутерување на месо

Подготовката на месното тесто (прат) за производство на полутрајни и барени колбаси се
врши во просторијата за таа намена. Оваа операција се врши на кутер. Кутерот има можност
за мешање и сечење на месото.
Подготвеното смрзнато месо за соодветен производ сместено во базени се мери, се мери и
соодветното потребно количество на вода и мраз, одговорниот од овој производен дел ги
зема и мирудиите, додатните состојки и адитивите. Кога сите состојки за производот се
измерени и проверени тогаш следува подготовката на истите на кутерот. Во зависност од
технолошката постапка и избраната технологија соодветните состојки се ставаат во кутерот
и се врши нивно ситнење и мешање.
Количките со подготвениот полупроизвод веднаш се носи на полнење или се сместува во
ладилникот на температура од 0оС до -4⁰С, каде поминуваат одреден временски период.
На секоја количка со соодветен производ се става етикета која покажува за кој производ
станува збор, ваквото обележување е задолжително.


Инјектирање (вбризгување на саламура) во месо

Подготвената саламура се става во резервоарот за саламура од машината за инјектирање и
се стартува машината. Се подесува протокот на саламура (движењето на лентата и
количеството на саламура). На делот од машината каде месото ја напушта истата се става
количка каде ќе се собира просаламуреното месо, дури тогаш машината е спремна да го
прифати месото.
Месото се става директно на лентата од шприцалката. Додека машината работи, работникот
задолжен за оваа операција будно го надгледува целиот процес на саламурење.
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Тамблирање на смесата

Месото заедно со саламурата се става во тамблерот каде се врши хомогенизација и
омекнување на месото. Различните видови на производи имаат различни програми за
тамблирање кои операторот ги запишува во деловодникот за дневно производство. По
завршување на работата на тамблерот се исклучува и испушта вакуумот и производот се
истура во колички. Количината на добиената смеса се меси и се запишува видот на
производот во секој количка, се покрива со фолија и се носи на следната операција која
зависи од видот на производот (полнење или термичка обработка).


Полнење на смесата

Во зависност од дадените нарачки, претходно подготвените мешавини се полнат според
рецептите во соодветните црева.
На ова работно место, операторот ја подготвува машината, подготвува црева (природни или
вештачки во зависност од производот) и ја започнува постапката за полнење. Некои од
производите се исечени со метални алки (клипси) а природните црева се навртуваат рачно.
Според ова, производите се распоредени во колички за пушници и се транспортираат до
делот каде се врши термичка обработка.


Термичка обработка

Наполнетите производи како и останатите производи од групата на сувомесни производи
наредени на колички се носат на термичка обработка во печка, Одговорниот на оваа
операција ги задава параметрите на печката во зависност од видот на производот
(загревање, сушење, димење, печење).
Сите производи мора да постигнат температура од 75оС во центарот на производот.
Сите топлодимни печки се снабдени со компјутерски програм кој автоматски ја подесува
бараната програма се до постигнување на температурата во центарот на производот.


Ладење на производи

После термичката обработка, производите мора да се ладат во комората за ладење (4 oC),
каде што стојат се до моментот на пакувањето.
Поради тоа топлите производи по термичка обработка прво се ставаат во комората за
интензивно ладење, а потоа кога видно ќе се намали температурата на производот, се
преместуваат во другиот магацин за ладење на готовите производи.


Пакување на производи

Пред секој почеток на пакувањето на производите задолжително се мери температурата на
производот и се проверуваат органолептичките карактеристики на производот. Ова го
внесува во работниот налог одговорното лице на одделот за пакување.


Складирање на пакувани производи

По мерењето спакуваните производи наредени на палета со вилушкар се проследуваат до
магацинот за готови производи .
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Со документ е проследен бројот на пакетите, видот и количината на готовите производи.
При испорака, редовно се пополнува записот за испорака како би се овозможила следливост
на производите до крајниот потрошувач.
Температурата на која се чуваат готовите производи во магацинот изнесува +4оС.


Транспорт на производи

Транспортот на пакуваните производи се врши со сопствени возила и возила од надворешни
фирми со кои компанијата има склучено договор за превоз, со систем за одржување на
температура од +4 о С. Возачот е обучен да ја контролира температурата на возилото за
време на транспорт, како и да ги извести надлежните доколку се случи расипување на
возилото во тек на транспорт. Возилата, како и целата опрема на компанијата, подлежат на
редовен сервис и одржување од страна на надворешен сервис.
Сите возила имаат уред за постојано снимање на температурата за време на транспортот
(термограф).


Приказ на организацијата на работата на објектот и биланс на работната сила

При одредување на бројот на вработените во објектот на ДПТУ “ЕКСТРА МЕИН” БОРИС
ДООЕЛ што е наменет за преработка на производи од месо земено е во предвид дека
производството се одвива 295 дена во годината.
Во сезоната на годишните одмори вработените се делат по групи, односно се
преструктуираат за да може непречено да се завршат поставените задачи.
Компанијата ДПТУ„ ЕКСТРА МЕИН “БОРИС ДООЕЛ, Куманово е организирана по
принципот на подреденост со хиерархиско распоредување на човечките ресурси, поделена
на седум главни сектори, со раководство на компанијата преку позициите управител и
советник на управителот.
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ПРИЛОГ III
УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
 III.1 Изјава за политика за квалитет
 III.2. Изјава за политика за животна средина
 III.3 Имплементиран HACCP Систем за управување со безбедна храна - добри
производни пракси

Технолаб доо Скопје

75

2021 година

ПРИЛОГ III.1. Изјава за политика за квалитет

Технолаб доо Скопје

76

2021 година

III.2 Изјава за политика за животна средина

Технолаб доо Скопје

77

2021 година

III.3 Имплементиран HACCP Систем за управување со безбедна храна - добри
производни пракси
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ПРИЛОГ IV
СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ
ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
IV.1 Сертификати од адитиви
IV.2 Сертификати од средства за чистење
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IV.1 Сертификати од адитиви
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IV.2 Сертификати од средства за чистење
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Фактура за комунални услуги Екстра Меин Куманово
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Фактура за електрична енергија
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ПРИЛОГ V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД
 V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи
 V.2: Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата
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V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи
Ракувањето со суровините, полупроизводите и готовите производи постојано се следи и
истите се складираат на точно дефинирани места на самиот локалитет.
Дневните количини на смрзнато месо се чуваат во магацин за суровини со капацитет од 30 t,
каде температура на чување постојано е -18 0C. Суровината од магацинот со помош на рачни
вилушкари се носи во погонот за производство, а со помош на товарен лифт со носивост од
0,5 t готовиот производ се пренесува во погонот за пакување.
Поголемите количини на смрзнато место (залихите) се чуваат во посебни ладилници за
ускладиштување.
V.2: Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијатa
V.2.1. Видови на отпад
Со оглед на минималните ризици од производниот процес и неговите влијанија врз
природната средина на локален и глобален план се наметнува и соодветен избор на мерки
за заштита и елиминација на сите фактори кои можат на било кој начин да загрозат некои од
животните ресурси.
Органскиот отпад кој се генерира кога одреден производ или производи, од различни
причини (изминат рок, бактериолошки неисправни, присуство на хемикалии, вратени
производи, производи користени за интерни анализи и др.) стануваат небезбедени за
консумација и истите се складираат во делот од погонот наменет за задршка на производи.
Отпад од различни видови на амбалажа - се селектира и собира во најлон вреќи и се
изнесува со посебни канти (согласно категоријата на отпад) и тоа после чистењето во
производството се исфрла во надворешен посебни контејнери (согласно категоријата на
отпад).
Отпадот од неусогласено месо за преработка, полупроизвод и готови производи небезбедни
за човечка исхрана, нештетно се уништуваат од страна на овластена компанија. Доколку
дојде до генерирање на ваков вид отпад се прави записник за отстранување на отпад. Ваков
записник се изготвува доколку се уништува неусогласено месо, неусогласен готов производ
или полупроизвод и вратени производи од продажба.
Генерираните отпадоците од погонот се отстрануваат најмалку еднаш дневно и секогаш кога
има потреба за тоа.
За транспорт и депонирање на индустрискиот отпад и отпад од животинско потекло се
обврзува ЈП “Чистота и зеленило” Куманово со кој ДПТУ “Екстра Меин” Борис ДООЕЛ,
Куманово има склучено договор бр. 03-538, од 13.05.2013 год. (архивски број на Екстра Меин
0307-89 од 09.05.2013 год.).
За откуп на:
- отпад од пакување се задолжува “Пакомак” ДОО, Скопје со кој има склучен договор
бр.2978-12/13 од 05.12.2013 год. (архивски број на Екстра Меин 0307-188 од
02.12.2013 год.),
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-

-

искористени гуми од возила се задолжува “Отпад Дине” ДООЕЛ, Велес со кој има
склучено договор бр. 0307 – 15/16 од 02.11.2016 год. (архивски број на Екстра Меин
03-7/90 од 02.11.2016),
електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори се задолжува “Ф –
групација” ДОО, Скопје со кој има склучено договор бр. 03 – 1032/1 од 30.12.2016 год.
(архивски број на Екстра Меин 03-7/104 од 28.12.2016 год.).

За сервисирање и одржување на моторни возила се задолжува “Изум 94” ДООЕЛ Скопје, со
кој има склучено договор бр. 0307/105 од 31.10.2016 год. (архивски број на Екстра Меин 037/89 од 31.10.2016).
V.2.2 Програма за управување со отпад
Начинот на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата е регистриран во
програмата за управување со отпад за период од 2020 до 2022 год.
Во програмата за управување со отпад анализирани се три точки и тоа:
- Постојна состојба со управување со отпад
- Планирани мерки и активности за управување со отпад
- Акциски план за реализација на програмата
Во продолжение е дадена Програмата за управување со отпад и Договорите со фирмите кои
го откупуваат отпадот од инсталацијата.
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Програма за управување со отпад
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Договор со ЈП Чистота и зеленило Куманово
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Договор со Нутривет Скопје
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Договор со Отпад Дине Велес
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Договор со Ф групација Скопје
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Договор со ИЗУМ 94
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Договор со Пакомак
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ПРИЛОГ VI
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА
 VI.1. Лабораториски извештај бр.012/21 од извршени мерења на емисии во
воздух од ДПТУ Екстра меин дооел Куманово
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VI.1. Лабораториски извештај бр.012/21 од извршени мерења на емисии во воздух од
ДПТУ Екстра меин дооел Куманово
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ПРИЛОГ VII
ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
 VII. 1 Опис на системот за снабдување вода и начин на потврдување на
хигиенската исправност на водата
 VII.1.1 Снабдување со вода и канализација
 VII.1.2 Опис на системот за водоснабдување и методот за потврдување на
хигиенската исправност на водата
 VII.1.3 Отпадни води
 VII.1.4 Лабораториски Извештај бр.014/21 од извршени анализи на отпадна
водаод “Екстра Меин”- Куманово
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VII. 1: Опис на системот за снабдување вода и начин на потврдување на хигиенската
исправност на водата
VII.1.1 Снабдување со вода и канализација
Водоводната и канализационата инсталација во објектот е поврзана на градска водоводна,
односно канализациона инсталација.
Водоводната инсталација е изработена од PVC водоводни цевки и фасонски делови. Цевките
се поставени под малтер или се поставени на држачи предвидени за таа намена. По
поставувањето на цевките направено е пробно испитување на притисокот од 10 атмосфери за
период од 24 часа.
Водоводните цевки кои се поставени во канал (надворешна водоводна мрежа) изолирани се со
полиуретански цевки и се затрупани со сепариран песок, додека внатрешната т.н. вруќа вода е
изолирана со полиуретански изолациони цевки. По поставувањето на мрежата истата е
хлорирана пред пуштање во употреба.
Канализационите цевки се поставуваат во ѕидовите под малтер (вертикални) или се водат над
подната спуштена плоча (по хоризонтала). Канализационата мрежа е составена од пластични
цевки и делови, а спојувањето е овозможено со помош на гумени прстени. Надворешната
канализациона мрежа е изработена од бетонски канализациони цевки поставени во ров.
Контролата на протокот во канализационите цевки се прави преку ревизиони шахти и ревизии
монтирани на вертикалите на Н=50 cm од под. Положбата на цевките e таква да обезбедува
заштита од оштетување и евентуално смрзнување.
Санитарните објекти се по избор на инвеститорот. Во простор (кој се состои од два дела), во
едниот дел има поставено два електричи болјера од по 150 l, поставени на постолје, додека во
другиот помал дел, е поставен водомер ф5/4”.
Во подрумскиот простор има цевки кои се приклучени на канализационата мрежа.
Во сутеренот има поставено приклучок на умивалници и тушеви во комора за брзо ладење. Во
сите работни простории на сутеренот има поставено сливници кои се приклучени на
канализационата мрежа. Во високото приземје се поставени гардеробите со санитариите за
вработени кои се посебни за мажи и жени, а кои се опремени со: туш кабина, тоалет со ВЦ
школка и умивалник. Во просторијата за пакување има умивалник и електричен болјер со
капацитет од 80 l. Во просторијата за острење на ножеви има довод на инсталација и одводна
канализациона инсталација. На катот има санитарен јазол за администратцијата опремен со
ВЦ школка и умивалник.
VII.1.2 Опис на системот за водоснабдување и методот за потврдување на
хигиенската исправност на водата
Погонот за преработка на месо и производство на производи, како во погонскиот дел, така и во
санитарниот јазол е снабден со ладна и топла вода од електрични болјери со капацитет од 80 l
поставени на неколку места во објектот и два електрични болјера со капацитет од 150 l
поставени во подрумскиот простор.
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Водоводната и канализационата инсталација се изработени од атестирани стандардизирани
соодветни цевки. Водоводната инсталација е споена преку водомер на градска водоводна
мрежа.
За објектот има предвидено два приклучока со два засебни водомери приклучени на градската
водоводна мрежа, што значи дека и за техничка и за технолошка вода за погонот се користи
вода од градската водоводна мрежа на град Куманово, додека за потврдување на хигиенската
исправност на водата одговорно е ЈП “Водовод” – Куманово, кое е воедно дистрибутер на
водата во градската водоводна мрежа. Исправноста на водата е потврдена со анализи од
Лабораторијата на Институтот за храна при Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје и
Институтот за јавно здравје – Куманово.
VII.1.3 Отпадни води
Отпадните води од погонот за преработка на месо и производство на сувомеснати
производи се групираат со собирање на одводите од две страни на објектот, така што
отпадните води од канцелариите и санитарните јазли се групираат во посебен одвод од каде
преку канализационата инсталација се приклучуваат на градска канализациона мрежа,
додека отпадните води од погонскиот дел на објектот се собираат преку сливници од каде
преку канализациона инсталација се приклучува на градска канализациона мрежа.
Канализационата инсталација е изработена од пластични цевки изработени од “Охис”Скопје. Канализационата инсталација е споена на соодветна градска мрежа.
Канализационата инсталација од погонскиот дел на објектот пред приклучок во градската
канализациона мрежа поминува преку шахта, каде што отпадните материи се таложат за да
како такви бидат одстранети од шахтата. Канализационата инсталација преку неповратен
вентил и ревизиона шахта се приклучува на градска канализациона мрежа.

Слика бр.VII.1-1: Шахта за отпадни води приклучена на градска канализација
При технолошкиот процес на преработка на замрзнато месо, oтпадната вода се генерира од
процесите за перење на подовите и садовите во производната хала.
При санитација (миење) на работните површини, опремата и подовите, освен вода се
користат и детергенти и средства за дезинфекција. Миењето се извршува со топла вода, а
измивањето со средство за дезинфекција и ладна вода.
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Објектот е обезбеден со доволен број сливници, поради што настанатите отпадни води
многу брзо се отстрануваат од просториите за производство.
Отпадните води ретко имаат константен состав бидејќи нивниот состав зависи од квалитетот
на месото кое се преработува, од времето на перење на подовите и садовите во погонот, од
брзината на мешање на водите, од количината на вода, од температурата и друго. Во
отпадните води има примеси на органски материи од животинско потекло и маслени
материи (маснотии).
Примесите на органски материи од животинско потекло се собираат од сливниците во
посебни вреќи и се депонираат во контејнер за индустриски отпад. Маслените материи
имаат помала специфична тежина од водата, како полесни се концентрираат на нејзината
површина и се собират со помош на механички одмастувач во канти кои се складирани
привремено во дворното место, а потоа ги превзема ЈП „Чистота и зеленило”, Куманово.
Добиените резултати од извршените анализи на отпадните води од Eкстра Mеин, Kуманово
дадени се во табела бр. VII.1-1.
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VII.1.4 Лабораториски Извештај бр.014/21 од извршени анализи на отпадна вода од “Екстра
Меин”- Куманово
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ПРИЛОГ X
БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
 Прилог X.1-1 Лабораторискиот Извештај бр. 013/21 од извршени мерења на ниво
на бучава во животна средина на ДПТУ “ЕКСТРА МЕИН“ дооел, КУМАНОВО
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X.1-1 Лабораторискиот Извештај бр. 013/21 од извршени мерења на ниво на бучава во
животна средина на ДПТУ “ЕКСТРА МЕИН“ дооел, Куманово
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ПРИЛОГ XIII
СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ
1. Прилог XIII.1 План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
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XIII.1 План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
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