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Врз основа на член 5 точка 36, член 95 став 1 и 2, член 134 став 1 од Законот 
за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/05, 
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11) инсталацијата за преработка 
на месо и дистрибутивно складиште Пекабеско АД – Скопје, како нова 
инсталација изготви барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола. 
Согласно Законот кој ја уредува оваа материја,  инсталацијата треба да работи 
по ИСКЗ (Интегрирано спречување и контрола на загадувањето) режим. 

Според Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава 
Интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со 
оперативниот план и временскиот распоред за поднесување барање за 
добивање дозвола за усогласување со оперативен план (Службен весник на 
6.3. Обработка и преработка наменети за производство на храна од:  (б) 
Република Македонија бр.89/08) оваа инсталација припаѓа во Прилог 2, точка 
животински суровини (освен млеко), со капацитет на производство на готови 
производи од 5 до 75 т/ден. 
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 I.   ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Име на компанијата1 ПЕКАБЕСКО АД - СКОПЈЕ 

 

Правен статус Акционерско Друштво 

Сопственост на 
компанијата 

Приватна  

Соптвеност на земјиштето 

 

Приватна 

Адреса на локацијата  

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

 

Ул. Шуто Оризари ББ 

1000 Скопје  

 

 

Број на вработени 307 

Овластен претставник  Слободан Кутревски- Прв извршен директор 

Анатол Кутревски- Втор извршен директор 

Категорија на индустриски 
активности кои се предмет 
на барањето2 

 

Прилог 2  

точка 6.3. Обработка и преработка наменети 
за производство на храна од:  (б) животински 
суровини (освен млеко), со капацитет на 
производство на готови производи од 5 до 75 
т/ден. 

Проектиран капацитет 35 т/ден 

 

 

 

                                            
1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата 
2 Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. 
Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се 
предмет на ИСКЗ,  треба да се означишифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно 
оделени една од друга. 
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I.1  Вид на барањето3 
 

Нова инсталација √ 
Постоечка инсталација X 

Значителна измена на 
постоечка инсталација 

X 

Престанок со работа X 

 

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

Име на единицата на 
локална самоуправа 

Општина Илинден  

Адреса Улица 8 бб, 1041 Илинден  

Телефон 02/2571-703 ; 02/2571-704 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  

   

II.1 Опис на инсталацијата      
 

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз и извоз 
“Пекабеско АД” од Скопје работи од 1972 година. Во 1991 година согласно 
Законот за трансформација на општествените претпријатија, “ПКБ Скопје” се 
трансформира во акционерско друштво во приватна сопственост “Пекабеско 
АД” – Скопје. Регистрирано е во Централниот регистар на Република 
Македонија со ЕМБС 4059867 (даден во прилог 1) 

“ПЕКАБЕСКО АД” Скопје е една од водечките македонски компании за 
производство и дистрибуција на храна.  

Примарната дејност на Пекабеско е составена од два сегмента: 

 производство на сувомеснати производи, и 
 дистрибуција на храна од различни брендови од увоз. 

Покрај дистрибуцијата на храна од увозни брендови, во 1998 година, 
ПЕКАБЕСКО започна со производство на сувомеснати производи. Денес 
палетата на сувомеснати производи опфаќа најразлични видови трајни, димени 
и полутрајни производи. ПЕКАБЕСКО е носител на признанието Супербрендс, 
кое е потврда за високиот квалитет и високиот стандард на производството на 
компанијата. За своето тековно производство, ПЕКАБЕСКО АД Скопје поседува 
сертификат за успешно имплементиран НАССР систем во делот на 
производство и трговија. Сертификацијата е извршена од страна на 
швајцарската фирма SGS една од водечките компании во областа на 
сертифицирањето на НАССР системот. 

Локацијата на објектот  „Пекабеско” се наоѓа во Горна Јурија, на земјиште кое 
со урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино е одредено како зона за 
изградба на индустриски објекти, на локациски блок 3, парцела 3.1-г2.           

Парцелите, кои се предмет на овој опис припаѓаат на катастарска Општина 
Кадино, Општина Илинден,  се означени како к.п.  383/25 и 383/27(дадени во 
прилог 2) 

Парцелата е со неправилен облик, со површина од 37606 м2  согласно Имотен 
лист број 1343 (даден во прилог 3).На парцелата е изграден објект По+П+ 2, со 
висина до 12,50 метри (кота на венец). 

На локацијата е изградена комплетна инфраструктура, а кругот на објектите е 
ограден и поврзан преку асфалтиран пат со постојната јавна патна мрежа.  
Предметната локација е во склоп на индустриско – стопанска зона, со 
дефинирани услови за користење на земјиштето. Новоизградениот објект е 
наменет за производство на производи од месо и дистрибуција на прехранбени 
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производи. За изградба на целокупните објекти, предметната инсталација 
поседува:  

- Одобрение за градење бр.10-778/9 од 10.05.2010 година, издадено од 
Општина Илинден,  

- Одобрение за градење на трафостаница бр.10- 7591/3 од 12.10.2011 
година, издадено од Општина Илинден, 

- Одобрение за градење на настрешница за лесни коли, перална за тешки 
товарни возила, резервоар за течно гориво и портирница бр.10-7643/6 од 
15.12.2011 година, издадено од Општина Илинден, 

- Решение за одобрување на измени во текот на градбата бр.10-31/2 од 
03.02.2011 година, издадено од Општина Илинден и 

- Решение за одобрување на измени во текот на градбата бр. 10-540/5 од 
19.04.2012 година, издадено од Општина Илинден (дадени во  прилог 4).  

Исто така поседува Мислење од Министерството за животна средина дека не е 
потребно спроведување на постапката за Студија за проценка влијание врз 
животната средина бр. 11-10765/2 од 09.12.2009 година (дадено во прилог 5), и 
согласно со задолжувањето од ресорното Министерство има одобрен 
Елаборат за заштита на животната средина бр.10-10765/4 од 26.04.2010 година 
(дадено во прилог бр.6). 

Објектот со администрација, производство и складиштa е поставен по 
подолжната оска во правец северозапад- југоисток. Пратечките објекти се 
генерално сместени во југоисточниот дел од локацијата. 

Главниот објект, производно- складишниот погон е поделен како: 

-блок A – гардероби, санитарни јазли, трпезарија и ресторан со пратечки 
содржини      во приземјето и административен дел на катот  

-блок B – производен погон 

-блок Ц - дистрибутивното складиште  

-блок Д – гардероби и санитарни јазли, технички и енергетски простории,  
канцеларии 

-управна зграда со катност ПО+П+2 

Останатите објекти со пратечки содржини се: 

- портирница 

- настрешница за леки коли 

- перална за миење возила 

- пречистителна станица 

- трафостаница 

- дизел агрегат 

- јамна вага 
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- надземен резервоар за нафта 

Пристапот до парцелата според регулациониот план е предвиден од 
северозапад, од улица „7”, пред кој се наоѓа портирница за контрола на влезот.  

Во рамките на парцелата е обезбеден доволен број на паркинг места и тоа: 

- посебен паркинг пред објектот со 71 паркинг места, 

- во локацијата околу објектот има паркинг за лесни возила  со вкупно 144 
паркинг места, 

- паркинг за камиони до 2т и од 3-5т вкупно 19 паркинг места 

- посебен паркинг за приклучување на камиони вкупно 20 паркинг места 

Габаритни димензии на објектот се:  

• Производно магацински објект 132,96 x 115,11 x 115,06 x 66,1 17,9 x 
49,0м;  

• Гардеробно санитарен блок „Д” 20,60 x 32,96м и 

• Управна зграда 20,6 x 42.6 м 

Објектот ги содржи следните наменски простории: 

УПРАВНА ЗГРАДА 

Реден 
број 

Просторија Материјал Квадратура 

1 Паркинг за леки коли Корунд 274.61м2 

2 Влез од паркинг мермер 20.62м2 

3 Техничка просторија бетон 3.91м2 

4 Скалишен простор со холови мермер 184.55м2 

5 Санитарни простории кер.плочки 43.04м2 

6 Чални кујни кер.плочки 23.37м2 

7 Канцеларии теписон,паркер 373.13м2 

8 Теретана теписон 89.92м2 

 

АДМИНИСТРАЦИЈА ДЕЛ ,,А'' 

Реден 
број 

Просторија Материјал Квадратура 

1 
Простории за работници-
соблекувални со санитарни 

простории 

самолив 
епоксид,кер.плочки 1245.74м2 

2 Канцелариски простории теписон,епоксид 891.33м2 
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3 Магацин епоксид 729.17м2 

 

ПРОИЗВОДСТВЕН ДЕЛ ,,Б'' 

Реден 
број Просторија Материјал Квадратура 

1 Производствено магацински 
дел 

полиуретан цемент 7438.96м2 

 

СКЛАДИШНО ДИСТРИБУТИВНИ ПРОСТОРИИ ДЕЛ ,,Ц'' 

Реден 
број Просторија Материјал Квадратура 

1 Комори за складиранње со 
комисионирање корунд 5442.14м2 

2 Канцеларии ламинат 103.3м2 

 

ДЕЛ ,,Д'' 

Реден 
број Просторија Материјал Квадратура 

1 Машинска хала фербетон 161.41м2 

2 Котларница фербетон 203.30м2 

3 Компресорска сала фербетон 21.65м2 

4 Работилница фербетон 56.22 м2 

5 Канцеларии ламинат 120.5м2 

6 Соблекувални со санитарии епоксид 117.81м2 

 

Реден 
број Просторија Материјал Квадратура 

1 НАСТРЕШНИЦА ЗА ЛЕКИ 
КОЛИ бехатон 116.45м2 

2 ПОРТИРНИЦИ кер.плочки 18.2м2 

3 РЕЗЕРВОАР бетон 66.64м2 

4 ПЕРАЛНА ЗА КОЛИ корунд 253.30м2 

5 ТРАФОСТАНИЦА бетон 87.38м2 
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Објектите ќе се снабдуваат со електрична енергија преку јавната 
електродистрибутивна мрежа, а во рамките на инсталацијата изградена е 
трафостаница. 
Објектите ќе се снабдуваат со вода од градскиот водовод. Во рамките на 
инсталацијата изградена е постројка (таложник) за пречистување на отпадни 
води.  
За потребите на објектите, изградена е постројка за подготовка на разладен 
медиум и компримиран воздух, како и сопствена котларница на нафта. 
Ветеринарната инспекција има свој канцелариски простор со посебен 
санитарен јазол во зградата за производство. Оваа инспекција континуирано ги 
следи сите активности во процесот на производство, складирање, ракување и 
транспорт на производство, како и редовното спроведување на заштита за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 
Заради превенција од контаминација на производите, согласно барањата 
вградени во соодветната регулатива за овој вид на објекти, воспоставен е 
систем на санитарна заштита, кој ќе ги вклучи следните мерки: 
 

 Чистење и дезинфекција на просториите, работните површини и 
опремата 

 Хигиенска заштита на персоналот 
 Дезинсекција 
 Дератизација 

 
Мерките за санитарна превенција се поделени во: 
 

 Пред-оперативни мерки, со кои се осигурува чист објект, опрема и 
алати 

 Оперативни мерки, кои резултираат со здрава средина во текот на 
производниот процес, и кои вклучуваат дефинирано: чистење, миење и 
санитација на опремата за време на производниот процес, хигиена на 
персоналот, манипулација со суровини и производи. 
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II.2 Опис на технолошкиот процес   
 

Главните процеси што се одвиваат во Друштвото за трговија, производство, 
услуги, шпедиција, увоз-извоз “ПЕКАБЕСКО АД” – Скопје, се делат на два дела: 

1. Складирање и дистрибуција  на прехранбени производи и цигари 
 

Вкупниот капацитет на овој дел е 5395 т. 

Во овој дел, процесите се поделени според видот на производите и тоа: 

- Складирање на смрзнато месо и масно ткиво со капацитет од 3500т.  
Во овој дел е поставен тунел за замрзнување на вишокот на суровина и готови 
производи (микроконфекционирано месо) со капацитет од 15 т/ден а стоката ќе 
се замрзнува на колички.  

- Складирање на смрзната риба, со капацитет од  700т 
Робата доаѓа во смрзната состојба, спакувана во оригинално пакување, на 
палети. Неделно се примаат 20т риба. Во овој дел се врши препакување на 
дел од рибата во помали пакети од 300 до 1000 г. Капацитетот на стандардна 
бокс палета со димензии 800х1200х2000mm е 1000 kg/палета. 

- Складирање на смрзнато овошје и зеленчук со капацитет 500т 
Смрзнатото овошје и зеленчук доаѓа спакувано, во оригинално пакување, на 
палети. Овој вид на производ се прима во текот на 2 месеци во годината 
(август- септември). Капацитетот на стандардна бокс палета со димензии 
800х1200х2000mm е 600 kg/палета. Дел од производите се препакуваат во 
помали пакети од 250 до 500г. 
 

- Складирање на оладени млечни производи, со капацитет од 200т 
Производите се примаат во оригинално пакување, на палети. Просечна тежина 
на палета е 600кг/ палета. 

- Складирање на масло за јадење на амбиентална температура, со 
капацитет од 200т.  

Просечна тежина на палета е 750кг/ палета. 

- Складирање на UHT млеко на амбиентална температура, со капацитет 
од 200т.  

Просечна тежина на палета за овие производи е 720кг/ палета. 

- Складирање на амбиентална температура, со капацитет од 50т.  
Просечна тежина на палета од 360кг/палета  и 

- Складирање на цигари, со капацитет од 45 т.  
Просечна тежина на палета е 300кг/палета 

Производите наменети за складирање се носат со камиони со носивост од 20т. 

Влезот на производите  во овој дел се врши на рампи за утовар. По приемот, 
производите се распределуваат во соодветните комори на пропишаните 
температури на складирање. Сите производи се спакувани во оригиналните 
пакувања и не се препакуваат или конфекционираат. Може да се препакува 
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смрзнатата риба и зеленчук,  во за тоа назначен простор и без претходно 
одмрзнување. По конфекционирањето, производите ќе бидат вратени во 
комората за смрзнати производи. 

По добивањето на налог за дистрибуција, производите на утоварната рампа ќе 
бидат натоварени во соодветните транспортни возила со носивост од 5 до 10 т. 
 

2. Производство  и дистрибуција на производи од месо 
 

Во производството ќе се користат сите видови на месо: смрзнато пилешко 
месо, смрзнато говедско месо, смрзнато мисиркино месо и смрзнато свинско 
месо, но и свежо (оладено) месо. Односот на смрзнато и оладено месо е во 
однос 80 : 20. 

За полнење на колбасите се користат природни црева, вештачки црева, РЕ, 
колагени и целулозни црева. 

Во овој дел се врши микроконфекционирање и уситнување на обликувано 
месо, и истото се пакува во модифицирана атмосфера и се дистрибуира 
смрзнато или оладено. 

Вкупниот производен капацитет е 9372 т/година (без месото за откостување) 
Производството е поделено по категории производи и тоа: 

- Конфекционирано и обликувано месо, со капацитет од 792т/ год 
- Полутрајни и барени колбаси, со капацитет од 5480т/год 
- Трајни колбаси  
- Полутрајни сувомесни производи, со капацитет од 1500т/год 
- Трајни колбаси и трајни сувомесни производи со капацитет од 1000т/год 

и 
- Конзерви од месо (паштети и нарезоци), со капацитет од 600т/год 

 

Прием 

Оладените свински полутки со соодветни камиони се транспортираат до 
фабриката, каде што се врши истовар, мерење и преглед. Полутките се 
складираат закачени на колосек во комора за полутки се до понатамошната 
обработка. Куките на кои се закачени полутки, по употребата се носат на 
перење во просторијата за таа намена. 

Смрзнатото месо исто така се носи со соодветни камиони до фабриката, каде 
се врши истовар, мерење и повторна проверка на суровината, во специјалниот 
простор за таа намена. Суровината согласно видот, се распределува во 
различни комори: свинско месо и масно ткиво; живинско месо и масно ткиво и 
говедско месо и масно ткиво. 

Доколку при приемот на суровината се утврдат неусогласености или се појави 
сомнеж на здравствената исправност на смрзнатата суровина, истата се 
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сместува во комора за задржана суровина каде стои се до донесувањето на 
конечната одлука за понатамошна постапка со истата. 

Примарна обработка 

Оладените свински полутки се превземаат од комората и се носат во делот за 
расекување каде се врши откостување и обработка на полутките. Коските што 
се отстрануваат со откостувањето а не се годни за човечка исхрана, се 
прифаќаат во одвоена комора од каде ќе бидат превземени и натоварени на 
возилата за отстранување на овој вид отпад. Испразнетите колички ќе се перат 
во просторот за таа намена. 

Месото, месото со коски и масното ткиво наменето за понатамошна обработка 
се чува во технолошката комора се до употребата. 

Дел од месото се користи за изработка на микроконфекционирано месо и 
производство на иситнето обликувано месо. Овој вид производи се пакува на 
линиите за пакување во модифицирана атмосфера или во вакуум пакување. 

Вака спакуваните производи се прифаќаат во одвоена просторија каде се 
пакуваат во транспортна (секундарна) амбалажа, која се носи од магацинот за 
амбалажа преку ходник каде и се деконтаминира. 

Производите се складираат во магацинот се до нивната испорака. По 
добивање на налог за испорака, производите се транспортираат до делот за 
испорака. 

Вишокот на суровина која во одреден момент не може да се преработи како и 
дел од конфекционираното месо, се пакува во оригинална амбалажа па во 
картонска амбалажа и се носи до претпосторот на тунелот за замрзнување 
каде се реди на колички и се замрзнува. 

Вака замрзнатата суровина се реди на палети за складирање и се носи до 
магацинот за смрзнато месо. 

Смрзната суровина потребна за преработка се превзема од магацинот и се 
отпакува од оригиналното и транспортното пакување во делот за отпакување. 

Отпадната амбалажа од овој процес се фрла во контејнер за отпадна 
амбалажа сместен во нечистиот дел од кругот преку соодветен алуминиумски 
канал со пад. 

Палетите по отпакување се дезинфицираат и се враќаат во производство или 
се складираат во кругот на објектот. Доколку складираните палети се 
употребуваат во производство, пред употреба повторно се дезинфицираат. 

Понатамошна обработка 

Дел од смрзната отпакувана суровина за преработка, се одмрзнува во комора 
за одмрзнување на соодветни полици и се носи на понатамошна преработка. 
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Дел од суровината што според технологијата на производство се користи во 
смрзната состојба, се носи до машината за сечење на смрзнати блокови месо, 
лоцирана во просторијата за стандардизација. 

Во производството главно ќе се користи говедско и свинско месо, но и месо од 
перната живина (пилешко и месо од мисирка).  

Преработката на живинско месо (при производство на виршли и парчиња месо 
во црево) ќе се врши во денови кога во погонот нема да се преработува 
свинско и говедско месо. 

Оладената, одмрзнатата и смрзнатата суровина за производство на колбаси и 
конзерви, се ситни и мери за соодветните производи. Од просторијата за 
стандардизација, суровината се носи во просторијата за машинска обработка 
каде се врши подготовка на производите. 

Оладеното обработено месо како и одмрзнатото месо наменето за 
производство на полутрајни сувомесни производи, се носи во просторијата за 
саламурење каде се врши инектирање на пикл инекторот и саламурење во 
тамблер. 

Коските со 30% месо, по нивното откостување и складирање во технолошката 
комора, се носат во просторијата за саламурење каде се саламурат со 
потопување. 

Подготовката на трајните колбаси се врши во посебна просторија, а за овие 
производи се користи оладено, одмрзнато или смрзнато месо, зависно од 
видот на производите. 

Трајните сувомеснати производи се солат суво со рачно триење на солта за 
солење и со одлежување во базени за солење. 

Солта, адитивите и зачините се внесуваат преку утоварна рампа од магацинот 
за складирање на сол, адитиви и зачини. 

Мерењето на сите компоненти се врши во просторијата за мерење. 
Компонентите се ставаат во PVC вреќи и на колички се носат до местото на 
употреба, преку просторот за деконтаминација. 

Подготвената смеса за полнење во алуминиумска амбалажа се полни и 
затвора во одвоена просторија, каде се реди во корпи за стерилизација и се 
носи до автоклавот. Лименките и капачињата потребни за производство на 
конзерви, се носат од магацинот за амбалажа преку просторот за 
деконтаминација, во просторот за подготовка на лимената амбалажа и 
просторијата за полнење. 

Смесата за полутрајни и барени колбаси се полни во вештачки црева а 
саламурените парчиња месо се закачуваат на стапови за термичка обработка, 
во просторијата за полнење. 



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  Пекабеско АД – Скопје 
 

16 
 

Сите производи се закачуваат на стапови за термичка обработка, а стаповите 
се закачуваат на колички и се носат во просторијата за термичка обработка. 

Трајните колбаси, полнети во вештачки црева и трајните сувомесни производи 
исто така се закачуваат на колички во одвоена просторија и се носат до 
просторијата за суво солење и ферментација. Овде се врши процесот на суво 
солење и ферментација во комори за ова намена после што се префрлуваат во 
комори за дозревање во кои се формира финалната конзинстенција, боја и 
арома на производите. Готовите производи се носат во просторот за 
подготовка за пакување на трајни производи, каде производите се откачуваат 
од количките, по потреба се чистат и се ставаат во касети во кои се носат на 
пакување во оригиналната амбалажа. 

Стерилизацијата на конзервите се врши во автоклави, сместени во просторот 
за стерилизација. Стерилизираниот производ се суши во корпите за 
стерилизација, а потоа се носи на пакување во транспортна амбалажа. Од 
секоја произведена партија на производи се земаат примероци што се носат во 
термостатска комора на термостатирање на 37оС или 55оС  (ако се наменети за 
тропски краеви). 

Конзервите спакувани во транспортна амбалажа се носат во магацинот за 
конзерви. Првата зона од магацинот е одвоена и во неа се складираат 
конзервите се додека не помине времето на инкубација (7 дена) и се додека не 
се завршат потребните анализи. 

По овој период, конзервите се префрлуваат во другата зона од магацинот каде 
се чуваат се до испорака. По приемот на налогот за испорака, конзервите се 
подготвуваат и се товарат на утоварните рампи во транспортните возила. 

Полутрајните колбаси по полнењето термички се третират во проточни комори 
за термичка обработка. Производите со помал дијаметар интензивно се ладат 
во проточни комори за интензивно ладење и се носат директно на подготовка 
за пакување. 

Производите со поголем дијаметар како и сувомеснатите производи и коските 
со 30% месо, се ладат во коморите за ладење. Оладените производи се носат 
во просторот за подготовка на пакувањето. 

Во просторот за подготовка за пакување, полутрајните колбаси и сувомесни 
производи се откачуваат од количките и се ставаат во касети. 

Дел од колбасите (виршли, крањски колбас) се ставаат на уред за одвојување 
од претходно обликувани како парови во поединечни парчиња и се ставаат во 
касети во кои се носат до делот за пакување во оригинална амбалажа. 

Производите со поголем дијаметар (посебна, шунка во црево) се откачуваат од 
количките, се разделуваат на посебни парчиња и се ставаат во касети во кои 
се носат на пакување во оригинална амбалажа 
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Парчињата месо и коски со 30% месо исто така се откачуваат од количките и се 
ставаат во касети. 

Производите што се наменети за сецкање, пред да се откачат од количките, се 
ладат на температура соодветна за сецкање. Откако ќе се оладат, им се вади 
обвивката, се ставаат во касети во кои се носат во просторот за сецкање и 
пакување во оригинална амбалажа. 

Сите производи пред да влезат во просторијата за пакување, поминуваат низ 
метал детектори и UV лампи. 

Испразнетите колички за термичка обработка се чистат, дезинфицираат и се 
носат во просторијата за полнење. 

Пакувањето на производите во оригинална амбалажа се врши во просторијата 
за таа намена, на линиите за пакување. 

Спакуваните производите со помош на конвеери се префрлуваат во 
просторијата за пакување во збирно пакување, ставени во касети. Сите касети 
се мерат, означуваат и со помош на транспортери се носат во магацин за 
складирање на колбаси и сувомесни производи, каде се чуваат се до нивната 
испорака. 

По добиениот налог за испорака, производите се земаат од магацинот, се 
подготвуваат и пакуваат во транспортна амбалажа, се мерат и етикетираат и 
се испорачуваат според налогот за испорака. 

Производите што не се пакуваат во оригинална амбалажа, во просторијата за 
пакување само се мерат и етикетираат. 

Сите производи подготвени за испорака, се носат до утоварните рампи каде се 
редат во транспортните возила. 

Оригиналната и транспортната амбалажа потребна за пакување се носи од 
магацинот за амбалажа. 

Касетите потребни за манипулација на производите во текот на пакувањето и 
складирањето, по нивното празнење со транспортери се носат до просторијата 
за перење, каде се перат, сушат и складираат во дел за празни касети. По 
потреба, касетите автоматски се земаат од делот за касети и со помош на 
транспортери се носат до местото на употреба. 

Вештачките црева, клипси и конопот наменет за закачување на парчињата 
месо, се складираат во просторот за репроматеријали. 

Од овој магацин, материјалите се земаат преку просторот за деконтаминација 
и се носат до местото на употреба. 

Со обзир на тоа што коморите за топло димење, ладно димење и 
ферментација се проточни, димогенераторите се сместени над коморите каде 
постои челична конструкција за опслужување на димогенераторите. 
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Пилевината или дрвените трупци потребни за производство на дим се 
складираат во магацин за пилевина од каде преку степеници се носат над 
коморите за димење и се користат во димогенераторите. 

Дијаграмите на производните процеси по категории на производи се дадени 
подолу. 

 

PEKABESKO a.d.                                   BARENI KOLBASI TIP 1
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na bareni kolbasi

Priem na 
ambala`a 

za 
pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda / 
Mraz

Priem na 
smrznato 

meso
^ad

Priem na 
creva

Priem 
na 

vakkum 
kesi

Priem 
na 

etiketi, 
folija

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Transport

 Stavawe vo kadi

Se~ewe na mesoto 
na Magurit

Polnewe vo creva
(kolageni i  poliamidni creva )

Redewe na stapovi i koli~ki

Termi~ka obrabotka
 do T=72 S vo centar

filter

Ladewe do +8 S

Tu{rawe so ladna voda

Etiketirawe

Transport                                    
( so viqu{kar) do mag. 

za gotov proizvod preku 
transportna lenta

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Vakumirawe (Multivac, Tiromat)

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na mesoto

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a

^itawe so ured na 
sekoja  etiketa 

Merewe

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Obrabotka na Kuter
ili me{alka i mikrokuter

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na smesata 

Merewe

Priem na 
ka{kaval

Melewe na 
WOLF

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na mesoto 

Se~ewe 
na 

ma{ina za 
kocki

Merewe

Samo za pil. vir{la
 so ka{kaval

Potopuvaw
e vo voda
( samo za 

poliamidni 
i ve{ta~ki 

creva)

Priem na 
emulzija 

ko`i

Metal detektor
Fe 3mm

Inoks 2,5mm/3mm
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PEKABESKO a.d.                                   BARENI KOLBASI TIP 2
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na bareni kolbasi

Priem na 
ambala`a 

za 
pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda / 
Mraz

Priem na 
smrznato 

meso

Priem na 
creva

Priem na 
etiketi za 

vaga

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Transport

 Stavawe vo kadi

Se~ewe na mesoto 
na Magurit

Polnewe vo creva
(poliamidni )

Potopuvawe 
vo voda

Redewe na stapovi i koli~ki

Termi~ka obrabotka
do T=72 S vo centar

Ladewe do +8 S

Tu{rawe so ladna voda

Transport                                    
( so viqu{kar) do mag. 

za gotov proizvod preku 
transportna lenta

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na mesoto

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a

Merewe na sekoja kutija i 
Stavawe na etiketa od vaga

^itawe na 
sekoja etiketa 

so ured

Obrabotka na Kuter
ili me{alka i mikrokuter

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na smesata 

Merewe

Priem na 
ka{kaval

Melewe na 
WOLF

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na mesoto 

Se~ewe 
na 

ma{ina za 
kocki

Merewe

Samo za pil.parizer so ka{kaval

Metal detektor Fe 
1,5mm Inoks 3mm/4mm

Priem 
na 

emulzija 
ko`i

 
 

PEKABESKO a.d.                                   EMULZIJA KO@I
                                           Proces dijagram za podgotovka na emulzija od ko`i

Priem na  
dodatni 
sostojki, 

sol, bra{no

Priem na 
zak. Reg. 
sostojki Voda / 

Mraz

Priem na 
smrznati 

ko`i

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Stavawe vo kuter koli~ki

Potopuvawe vo 5% 
solen r-r

Ispirawe na ko`ite so 
voda

Stavawe vo kuter koli~ki

Obrabotka na kuter

Se~ewe na ko`ite na 
Magurit

Stavawe vo kuter koli~ki

Otpad

Stavawe vo 
kuter koli~ki
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PEKABESKO a.d.                                   KONZERVI OD FINO IZDROBENO MESO
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na konzervi od fino izdrobeno meso

Priem na 
amb. za 

pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. Reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda Priem na 
etiekti od 

vaga

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Transport

Pandluvawe

Merewe na mesoto

Stavawe vo kadi ili kuter koli~ki

Polnewe vo creva
(poliamidni creva)

Smestuvawe vo kuter koli~ki

Termi~ka obrabotka
do 72o     S vo centar

Tu{irawe 

Pakuvawe vo kartonska 
ambala`a

Merewe na sekoja kutija
^itawe na sekoj 
karton so ured

Transport ( so viqu{kar) do mag. za 
gotov proizvod preku transportna 

lenta

Vadewe od kalapi

Podgotovka na prat
(mesno testo) vo kuter

Podgotovka na mozaik vo 
Vacona-tambler

Stavawe vo Vacona-
tambler

Mraz

Podgotovka na salamura

Priem na 
creva

Potopuvawe vo 
voda

Priem na 
smrznato meso

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Stavawe vo kalapi

Merewe

A) Stavawe vo kadi
B) Defrostacija na mesoto

Obrabotka 
na kuter

Meh. Obrabotka na se~ewe na 
mesoto na Wolf

Ladewe do +8S

Metal detektor Fe 1,5mm 
Inoks 3mm/4mm
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PEKABESKO a.d.                                   POLUTRAJNI KOLBASI TIP 1
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na polutrajni kolbasi tip 1

Priem na 
amb. za 

pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda 
/ 

Mraz

Priem na 
smrznato 

meso

^ad
Priem na 

creva
Priem na 
etiketi,
folija

Skladirawe na
 ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

 Defrostacija na mesoto

Pandluvawe

Melewe-Wolf

 Merewe 

Me{awe vo
tambler

Polnewe vo creva
(prirodni ili kolageni)

Potopuvawe 
vo voda

(prirodni 
creva)

Redewe na stapovi i koli~ki

Termi~ka obrabotka
do T=72oS vo centar

filter

Ladewe do +8oS

Etiketirawe

~itawe na etiketa 
od sekoj karton so 

ured

Vakumirawe (Tiromat, Multivak)

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a

Metal detektor Fe 
3mm Inoks 2,5/3mm

Merewe

Priem na 
emulzija

Se~ewe na 
Magurit

Transport(so viqu{kar)
do mag. za gotov proizvod 
preku transportna lenta

 Merewe 

Obrabotka na 
kuter

 

PEKABESKO a.d.                                   POLUTRAJNI KOLBASI TIP 2
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na polutrajni kolbasi tip 2

Priem na 
ambal. za 
pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. Reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda 
/ 

Mraz

Priem na 
smrznato 

meso Priem na 
creva

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Podgotovka na 
salamura

Merewe

Raspakuvawe

Defrostacija na mesoto

Pandluvawe

Melewe- Wolf

 Merewe 

Me{awe vo 
tambler 

Polnewe vo creva
(poliamidni. 

Polupropustlivi)

Potopuva
we vo 
voda

Termi~ka obrabotka do T=72oS

Tu{irawe 

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a Merewe

~itawe na sekoj 
karton so ured

Transport(so viqu{kar)
do mag. za gotov proizvod

Ladewe do +8oS

Podgotovka 
na kuter 

Filter

^adPriem na 
slanina

Se~ewe 
na kocki

Mortadela

Mortadela

Se~ewe na 
mesoto na 
Magurit

 Merewe 

Priem na  
folija, 
etiketi

Vakumirawe( Multivak, Tiromat)

etiketirawe

Metal detektor 
Fe 3mm Inoks 2,5/

3mm

merewe

Priem na  
etiketi za 

vaga

Metal detektor Fe 
1,5mm Inoks 3mm/4mm
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PEKABESKO a.d.                             POLUTRAJNI SUVOMESESTI PROIZVODI
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na polutrajni suvomesesti proizvodi

Priem na 
amb. za 

pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. Reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda 
/ 

Mraz

Priem na 
smrznato 

meso ^ad

Priem na 
vakuum 

kesi

Priem na 
etiketi, 
folija

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Transport

A)  Stavawe vo kadi
B) Defrostacija na meso

Pandluvawe

Masirawe na mesoto
 ( Tambler)

Redewe na stapovi i koli~ki

Termi~ka obrabotka
Do T=72oS vo centar

filte
r

Ladewe do +8oS

Etiketirawe

~itawe na etiketa 
od karton so ured

Transport(so 
viqu{kar)

do mag. za gotov 
proizvod

Vakumirawe (Multivac, Tirmoat)

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a

Metal detektor Fe 
3mm Inoks 2,5/3mm

Podgotovka na 
salamura

Merewe na mesoto

Injektirawe 

Stavawe vo kuter koli~ki

A) Stavawe vo kuter koli~ki
B) Merewe na iwektiranoto meso

merewe

Skladirawe na 
ambietalna temp.

 

PEKABESKO a.d.                                   TRAJNI KOLBASI
                                           Proces dijagram za proizvodstvo na trajni kolbasi

Priem na 
amb. za 

pakuvawe

Priem na 
za~ini i 
dodatni 
sostojki

Priem na 
zak. Reg. 
sostojki

(aditivi)

Voda / 
Mraz

Priem na 
smrznato 

meso
^adPriem na 

creva

Priem na 
vakkum 

kesi

Priem na 
etiketi, 
folija 

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Skladirawe na 
ambietalna temp.

Merewe

Merewe

Raspakuvawe

Transport

Redewe na stala`i

Mehani~ka 
obrabotka na 

mesoto (Kuter)

Polnewe vo creva

Potopuva
we vo 
voda

Smesa so T=0-2³S
Redewe na stapovi i koli~ki

1.Ladno dimewe T=22S vlaga=91%
2.zreewe   PH<5.3

filter

Ladewe do +8oS

Metal detektor Fe 3mm 
Inoks 2,5/3mm

~itawe na sekoja 
etiketiran karton 

so ured

Transport(so 
viqu{kar)

do mag. za gotov 
proizvod

Vakumirawe (Multivak, Tiromat)

Pakuvawe vo 
kartonska ambala`a

merewe

Se~ewe na mesoto na 
Magurit

Stavawe vo kuter koli~ki
Merewe na mesoto

Podgotovka na gel

Etiketirawe
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За потребите на сите горенаведени процеси, компанијата ја има инсталирана 
следнава опрема: 

Количина  Опис на опремата  
2  Електронска подна вага со две надвозни платформи со носивост од 

2000 кг со димензии 1500 x 2500 mm 
2  Електронска вага за мерење адитиви со носивост од 6 кг 
1  Телескопски продолжеток за истовар на свински и говедски полутки 
2  Колосечна вага со носивост од 300 кг 
1  Електрична кружна пила  
1  Машина за симнување на масното ткиво од свинското месо, со 

влезен и излезен транспортер 
5  Електронска подна вага со две надвозни платформи со носивост од 

500 кг со димензии 1000 x 1250 mm 
2  Машина за мелење месо so f160 mm и друга со f280 mm со дигалка 

за стандардна количка од 200 l, капацитет од 1,5 t/h  смрзнато месо 
или 8 t/h свежо месо 

1  Машина за ситнење на длабоко смрзнато месо на парчиња, со 
капацитет од 5 t/h 

1  Машина за сечење на месо со и без коски, со капацитет од 400 
парчиња/ минута 

1 Мешалка со волумен од 200 l , една шаржа од 100 kg 
1  Машина за обликување на мелено месо со додатоци за ќебапи, 

плескавици со капацитет од 60 порции/ минута 
1  Машина за сечење на месо во коцки, капацитет од 800 kg/h 
1  Двокоморна машина за вакуумирање, со четири ленти на 

заварување со должина од 600mm 
1  Машина за затвoрање на садови со производ во модифицирана 

атмосфера со димензија на садовите до 390 x 310 mm, со капацитет 
од 6 тактови во минута  

2  Електронска вага со етикетирка за оргинално пакување, со носивост 
од 6 kg 

2  Roll транспортер за прифаќање на оригинално спакуваниот 
производ  

1  Елетронска подна вага со две надвозни платформи со носивост од 
2000 kg, со димензии 1500 x 1250 mm 

2  Елеватор за подигање на производот до системот со ваги   
1 Вертикална машина за flow pack  пакување со капацитет од 50 

паковки во минута 
1  Излезен транспортер за flow pack  пакување со работно место за 

пакување на производи  во транспортна амбалажа 
1  Машина за предформирање на садовите со предходно 

вакуумирање, капацитет од 9 тактови во минута  
1  Електронска вага со етикетирка за оригинално пакување со 

носивост од 6 kg  
1  Вакуум мешалка, 200 kg/шаржа со волумен од 400 l  со дигалка од 

предна страна 
1+1  Вакуум кутер od 500l и кутер od 360 l за хомогенизација и ситнење 

на смесата со дигалка за стандардна количка 200 l   
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1  Машина за подготовка и чување на саламурата со инка за 
додавање на прашкасти компоненти, со волумен од 750l. 
Резервоарот е поврзан со пикл инектор 

1  Пикл инектор за вбризгување на саламура во производи со и без 
коска, 105 игли со додатен филтер поврзан со машината за 
подготовка на саламурата 

3 Машина за саламурење на месото (вакуум тамблер)  капацитет од 
2000 l  

2  Хидраулична дигалка за полнење на вакуум тамблерот  

1  Машина за правење лед  со капацитет од 2500 kg/24h 

1  Вакуум мешалка за дигалка, со капацитет од 600 kg/шаржа и 
волумен од 1200 l 

2  Проточен кутер со големина од 225 mm,  и капацитет од 5000 kg/h 
1  Дигалка за стандардна количка 200 l 
1  Машина за полнење и затворање на производи во алуминиумска 

амбалажа, троредна со излезен транспортер, со систем за вртење 
на затворените лименки со капацитет од 45 тактови во минута 

1  Машина за внесување на затворените конзерви во стерилизаторот  

1  Принтер за обележување на конзервите  

1  Автоклав за стерилизација на конзерви со капацитет на 
стерилизација од 3 колички. 

1  Машина за обесување на парчиња месо и редење на стапови за 
топлинска обработка 

6  Вакуум полнилка за полнење на колбаси со капацитет од 900 
порции/минута , за полнење на порции од 5 g – 30000 g 

3  Конвеер за обесување на колбаси на стапови за термичка 
обработка  

3  Машина за затворање на колбаси со клипси со големина на 
обвивката од 50-150mm 

1  Машина за обесување на парчиња месо на стапови за термичка 
обработка 

4  Проточни комори за топлинска обработка со димење, 
димогенератори на пилевина, за  6 колички  

3  Комора за топлинска обработка на колбаси со барење и/или 
интензивно ладење. Капацитет од 6 колички  

1  Систем од тушеви, за туширање на колбасите после термичката 
обработка  

1  Машина за вадење на конзервите со капацитет од 150 пар/min 

1  Машина за миење на конзерви од две секции. 

1  Машина за сушење на конзервите после нивното перење. 

1  Транспортер за пренос на лименките до местото за пакување. 

1  Систем за рачно редење на конзервите во транспортна амбалажа, 
со транспортер на измиените и исушените конзерви. 

1  Електричен тунел за термособирање на фолија. 
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2  Машина за пишување и апликација на етикетите на транспортната 
амбалажа 

2  Излезен транспортер за картонски кутии со можност за 
развлекување и поставување во кружна позиција 

1  Машина за затворање на картонските кутии со леплива трака, со 
можност за затворање на различни димензии. 

2 Платформа за кревање на еуро палети на која се складираат 
картонските кутии 

1  Машина за раздвојување на низа од колбаси на поединечни 
колбаси со капацитет од 50 m/min. 

1  Транспортер и вертикален лифт за спуштање на празните касети, 
со висина од 3 m 

5  Комора за ладно димење и ферментација на трајни колбаси и 
трајни сувомеснати производи со капацитет од 30 колички 

4  Комора за дозревање на трајни колбаси и трајни сувомеснати 
производи со капацитет од 120 колички  

4  Детектор за метал со систем од UV  лампи 
4  Транспортер за пренос на производи во просторијата за пакување 

во оригинално пакување со должина од 3 m  и ширина од 450 mm 
1  Машина за сечење на колбаси со дебелина од 0,5-30 mm  и брзина 

на ножот од 400 парчиња во минута 
1  Вага за мерење на исечените групи од производи со транспортна 

трака до машината за пакување. 
3  Машина за пакување на производи во вакуум и извлекување на 

долни тацни и затварање со покривна фолија со капацитет од 10 
циклуса во минута 

2  Двокоморна преклопна машина за пакување на производите во PVC  
вреќички под вакуум. 

1  Уред за термособирање на вишокот од PVC вреќичката со 
потопување во топла вода. 

1  Уред за сушење на заостанатата вода после термособирањето 

1  Излезен транспортер за производи, за пакување во вреќички со 
должина од 2000 mm 

1  Уред за отворање на вреќичките. 

1  Автоматска вага со етикетирка за мерење на производите во 
оригинално пакување и етикетирање со капацитет од 50 мерења во 
минута. 

1  Транспортер за обележување на производот во непропусна обвивка 

1  Транспортер за прифаќање  и пакување  во збирна амбалажа, со 
должина од 14 m. 

1  Вертикален елеватаор за подигање на производите во збирна 
амбалажа и транспорт на производите во магацинот за готова роба, 
со висина од 3 m. 

1  Транспортер за пренос на производите во збирно пакување до 
складиштето на готовите производи, со должина на пренос од 9 m 

1  Транспортер за донесување на празните касети до просторијата за 
перење. 
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1  Вертикален елеватор за спуштање на празните касети. 

1  Систем од транспортер и buffer  складиште за празни касети 

1  Систем на проточно складиште на колбаси и сувомеснати 
производи во збирна амбалажа. 

1  Робот за полнење/празнење на проточното складиште. 

1  Стерилизатор на рачен алат . 

1  Стерилизатор на електрична пила (со систем со распрскување) 

1  Машина за перење на стапови за термичка обработка со капацитет 
од 300 стапови во шаржа. 

2  Машина за перење на стандардните кутер колички со капацитет од 
40 колички на час 

1  Машина за перење на колички за термичка обработка со капацитет 
од 6 – 15 колички на час. 

1  Машина за санитација на касети и палети со загревање на пареа и 
капацитет од 800 касети или 300 палети. 

1  Систем за перење на погонот под притисок од централна пумпа со 
притисок од 25 bar 

5  Електричен вилушкар со можност за дигање до 7 m 
2 Електричен вилушкар со можност за дигање до 3 m 

 

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  
 

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
“ПЕКАБЕСКО АД” – Скопје е во приватна сопственост. Вработени се 307 
вработени од кои дел се директно поврзани како извршители во 
производството, а дел од нив се извршители во трговијата и администрацијата.  

Со отпочнување на работните активности во Инсталацијата ќе биде направена 
систематизација во која точно ќе бидат дефинирани сите обврски и задолженија 
за секој вработен поединечно. Организационата шема ќе биде во согласност со 
Правилникот за систематизација на работните места. Операторот има назначено 
стручно оспособено лице – Управител за отпад, кое ќе биде одговорно за сите 
работи и прашања поврзани со животната средина како и за изготвување, 
спроведување и унапредување на Програмата за управување со отпад. Лицето 
Бранислав Трпковски има положен стручен испит за вршење на работите за 
управување и/или постапување со отпад ( Уверение бр. 11-4174/3), издадено од 
Министерство за животна средина и просторно планирање, од 14. 08 2012 год.) 

. Ова лице ќе биде одоговорно за следење на технолошките процеси и 
вградената опрема од аспект на животната средина, како и за мониторингот на 
емисиите, тековната состојба на еколошките перформанси на Инсталацијата и 
подобрувањето на процесите онаму каде што ќе има потреба. Воедно ќе се 
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залага за навремено оневозможување и отстранување на сите нарушувања во 
работата со цел спречување на штетно влијание врз  животната средина. 

 

 

 

Организациска шема на компанијата – сите сектори 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организациска шема на компанијата – сектор производство 
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Организациска шема – сектор трговија 
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IV. СУРОВИНИ, ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА  
 

 Основна суровина која се користи во Инсталацијата е замрзнато месо: 

 свинско, 

 пилешко 

 говедско, 

 мисиркино, и  

 риба 

 При преработка на сувомеснатите производи неопходни се и додатоци              
(адитиви) и зачини.  Како најкористени во сите сувомеснати индустрии се: 

 Бел лук – делува како антисептик со пикантна арома и се препорачува 
при производство на сите видови сувомеснати производи 

 Бел и црн бибер – е универзален зачин кој се употребува во зрно и во 
прав. Биберот го подобрува варењето. И двата вида се со аромотичен 
мирис и луто остар вкус. Оштрината им ја дава алколоидот piperin. 
Содржината на пиперин се движи од 5 – 10 проценти во зависност од 
квалиетот на биберот. Мирисот на зачниот потекнува од етеричното 
масло кое се состои од pheandrena, caryophylena и sesquiterpena. 
Покрај тоа биберот содржи скроб, смоли и масни масла  

 Црвен пипер – домашен зачин со лут или благ вкус со интензивна 
црвена боја. Се користи скоро во сите сувомеснати производи. 

За одржување на исправноста и постигнување на квалитет во долготрајноста 
на сувомеснатите производи се додаваат и прехранбени конзерванси како: 

 Натриум триполифосфат – Na5P3O10· x H2O – овој конзерванс познат е 
под ознака (Е451) и лабараториски се подготвува со загревање на 
мешавина од компонентите динатриум фосфат и мононатриумфосфат.  

2 Na2HPO4 + NaH2PO4 → Na5P3O10 + 2 H2O 

Е 451 има бела боја и киселост pH 8. Се употребува за одржување на 
исправноста на морската храна, месото, и храната на домашните миленичиња. 
Исто така поради можноста на чистење се употребува и како додаток во 
производството на пасти за заби, сапуните и детергентите. Според 
класификацијата во Соединетите Американски Држави оценет е како безбеден 
за употреба заедно со солта, оцетот и прашокот за пециво. Растворлив е во 
вода и предизвикува забрзана хидролиза со биохемиска активност во контакт 
со отпадната вода не е токсичен и не предизвикува загадување на водата. 

 Аскорбинска киселина – или витамин C  со хемиска формула C6H8O6  
се користи како додаток во производството на сувомеснати производи. 
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 Калиум лактат KC3H5O3 – најчесто се среќава како течност и се користи 
во сувоместато производство со цел да го зголеми рокот на траење има 
улога на антибактерски агенс и го спречува развојот на патогени 
бактерии. Познат е под ознаката (Е326) . Не предизвикува канцерогени и 
мотагени болести. По боја е бледо жолт и со киселост pH 6,5-9,0. 
Комплетно е растворлив во вода. 

 Е 407 carrageenan - е хидро колидна супстанца која ја желира масата. 
Како и предходните адитиви не предизвикува штетни биохемиски 
активности и е безбеден по здравјето на луѓето и животната средина. Се 
добива со преработка на одреден вид на морски алги  но најчесто се 
користи алгата Chondrus crispus.  

Средства за одржување на хигиена и дезинфекција на машините и просториите 
во Инсталацијата кои се во согласносот со средствата кои се препорачуваат и 
смеат да се користат согласно HACCP стандардот, и истите се одобрени за 
користење од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија  се: 

 Nowa ISR 700 – калиум хидроксид, пeнливо средство пакувано во туби 
од по 12 кг на база на алкалии и хлор.  

 Nowa SLR 600 - фосфорна киселина, кисело средство за чистење на 
површини во прехранбената индустрија. Пакувано е во туби од по 12 кг а 
во состав содржи неоргански киселини, утилдигликол и вода. 

 Nowa RHE 720 – е средство за чистење на нечистотии од чадење на 
база на натриум хидроксид. 

 Nowa KRC 720 - средство за чистење на сандаци и амбалажа, по состав 
содржи натриум хипохлорид и калиум хидроксид. 

 Средство за дезинфекција ќе се користи APESIN COMBI DR 5 LD. 
Апесин е течност во пластични пакувања од по 5 л. Истото пред 
употреба потребно е да се раствори и се нанесува со прскање на 
површините. Подготвено е за чистење на сите површини и препорачливо 
е во прехранбената индистрија заради своето својство да ги уништива 
бактериите, фунгите и вирусите.  

Во Прилог 7 дадени се безбедносните листи на средствата согласно 
Европската  Регулативата (EC) No. 1907/2006. 

Како медиум за ладење ќе се користат: 

- Амонијак ( NH3 ) е гас составен од азот и водород со карактеристичен 
мирис. Голема примена наоѓа во фармацијата, а во раствор со водата и како 
средство за чистење во домаќинствата. Заради својата карактеристика да врие 
на -33.34 степени Целзиусови наоѓа примена и во разладувањето, па така во 
денешно време и го заменува Фреонот во разладните уреди. 
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- Јаглероден двооксид (CO2) е гас составен од една молекула на 
јаглерод двојно поврзан со две молекули на кислород. Наоѓа голема примена 
во прехранбената индустрија, производство на вина, минерални води, газирани 
сокови, во земјоделието, во изработка на ПП апарати,  итн. Во течна состојба 
има примена и во разладните уреди и на нормален притисок течниот 
јаглероден диоксид има температура од – 78,5 степени Целзиусови. 

- Гликол е органско соеднинение со хемиска формула C3H8O2,  обоена, 
слабо миризлива вискозна течност со слабо сладок вкус. Се користи како 
антифриз и како средство за одмрзнување во авио превозот. Најголема 
примена има во разладно/ топлотниот систем 

Масти и масла за подмачкување: 

Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 – масло за подмачкување на компресорски 
машини. Овој продукт сеуште не е класифициран како опасна материја по 
Европската регулатива. Во нормални услови на користење не претставува 
опасност по здравјето на луѓето и животната средина. Единствено во допир со 
очите, кожата и дишните патишта може да предизвика блага иритација. Треба 
да се чува на нормална температура во затворени контејнери ( буриња ).  

Kluber Summit RHT 68 – хидрирано компресорско масло за подмачкување на 
ладилници кои како разладно средство користат амонијак. Овој продукт не е 
класифициран како опасна материја. Во нормални услови на чување и 
ракување не претставува опасност по здравјето на луѓето и животната 
средина. Единствено во допир со очите и кожата може да предизвика 
иритација. Како предострожна мерка, се препорачува да не се истура во води и 
канализационен систем. Треба да се чува затворено на нормална температура 
во затворени садови.   

Reniso C85 E – синтетичко масло за подмачкување на ладилници кои  како 
разладно средство користат CO2. Во нормални услови на чување и ракување 
не претставува опасност по здравјето на луѓето и животната средина. Треба да 
се чува во затворени садови и да не се истура во вода, канализационен систем 
и да не се меша со другите видови на отпад. 

Објектите ќе се снабдуваат со вода од градскиот водовод, за потребите на  
производниот процес и за потребите на вработените во претпријатието. 

Со електрична енергија ќе се снабдуваат преку јавната електродистрибуциона 
мрежа. 

Најлонските фолии и картонската амбалажа ќе се користи во пакување на 
готовите производи. 
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Реф. 

бр  

Материјал/ 

Супстанција(1) 

CAS(4) 

Број 

Категорија на 
опасност(2) 

 

Моментално 
складирана 
количина 

Годишна 
употреб

а 

R и S фрази(3) 

    (тони) (тони)  

 Месо замрзнато 

• Свинско 

• Пилешко 

• Говедско 

• мисиркино 

/ / / / / 

 Риба   / / /  

 Полутрајни чадени 
колбаси 

 / / /  

 Колонијални стоки  / / /  

 Бел и црн бибер 8006-82-4 / / / R: 10,36/38 
S: 2,46 

 Лук 8000-78-0 / / / R: 36/38,10,22 

 Црвен бибер  / / /  

 Натриум триполифосфат 

Na5O10P3 

7758-29-4 / / / R: 38,41 

 Калиум Лактат 996-31-6 / / /  

 Е407 карагенан 9000-07-1 / / /  

 Nowa ISR 700 1310-58-3 8   R: 31,35,50 
S: 1/2,23,26,35, 
36/37/39,45,51 

 Nowa SLR 600 7664-38-2 Ц9   R: 34,36,38,41 
S: 1/2,23,26,35, 
36/37/39,45,51 

 Nowa RHE 720 1310-73-2 Ц9   R: 35,41 
S: 1/2,23,26,35, 
36/37/39,45,51 

 Nowa KRC 740 7681-52-9 Ц5   R: 22,31,34,35,50
S: 1/2,28-45-50 

 APESIN COMBI DR 5 LD 2372-82-9 8   R: 34,50 
S: 1/2,23,26,35, 
36/37/39,45,51 

 Аскорбинска киселина 50-81-7 / / /  

 Готварска сол 7647-14-5 / / / R: 36 
S: 26,36 

 Вода 7732-18-5 / / / / 

 Електрична енергија / / / / / 

 Најлонска фолија  / / / / / 

 Картонски кутии за 
пакување на производи 

/ / / / / 
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 Амонијак 7664-41-7    R: 22,36/37/38, 
42/43,8 
S: 22, 24, 26 

 Јаглероден двооксид 124-38-9    S: 9,23 

 Гликол 57-55-6    S: 24,25 

 Mobil Gargoyle Arctic Oil 
300 

/     

 Kluber Summit RHT 68 /     

 Reniso C85 E /    R/S 52/53, 61 

       

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, 
дадете детали за секоја супстанција.   

2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93) 
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството 
4. Chemical Abstracts Service  
 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 
 

Во текот на работата на Инсталацијата ќе се создава комунален комерцијален 
и неопасен идустриски отпад.  

Комуналниот комерцијален отпад главно вклучува отпад од пакување на 
прехранбените производи и отпадни фракции со карактеристика на отпад од 
домаќинства кој пак ќе биде резултат на престојот на вработените во 
Инсталацијата. 

Неопасниот индустриски отпад главно ќе вклучува нус-производи од процесот 
на производство пред се отпад од животнинско потекло и материјали 
несоодветни за консумирање. Дополнително во оваа фракција влегува милта 
од миење и чистење и милта од третирање на отпадната вода. Во текот на 
работата ќе се воспостави оптимален пристап за управување со отпад. Овој 
пристап ќе ги има во предвид барањата и обврските кои се утврдени во 
законската регулатива која го уредува управувањето со отпад. 

Дадените количини на отпад се врз база на производствениот проектот  и 
истите неможе да се земат како точни. 

Во текот на производството се продуцира опасен отпад од машинската и 
опремата за ладење и греење:  

 масло за подмачкување на компресори за компримиран воздух, амонијак  
и СО2; 

  филтери; 

 крпи;  

 абсорбенти и  
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 канти 

За овој вид на отпад, ќе се потпишат договори со надворешни овластени 
фирми за одржување, замена и отстранување на опасен отпад. 

 

 

Реф. 
бр 

Вид на отпад 

/материјал 

Број од 
Европскиот 

каталог на отпад 

Количина Преработка/ 

одложување 

 

Метод и локација 
на одложување 

   Количина по 
месец 

 (тони) 

Годишна 
количина 

(тони) 

  

Отпад од земјоделство, хортикултура, аквакултура, шумарство, лов и риболов, подготовка и 
преработка на храна 

 Отпад од животинско 
потекло 

02 02 02  ~ 15 Собирање во 
пластични кеси 

 Материјали 
несоодветнио за 
консумирање или 

преработка 

02 02 03  ~ 0,5 Собирање во 
пластични кеси 

 Мил од третирање на 
отпадни води 

02 02 04  ~ 12 Отстранување 

 Друг отпад         02 02 99  ~ 48 Отстранување 

 

Ќе
 с
е 
ск
лу
чи

 д
ог
ов
ор

 с
о 

ов
ла
ст
ен
а 
ф
ир
м
а 
за

 н
ег
ов
о 

от
ст
ра
ну
ва
њ
е 

Отпад од пакување, апсорбенти, крпи за бришење, материјали од филтри 

 Пакување од хартија и 
картон 

15 01 01  ~ 168 

 Пакување од пластика 15 01 02  ~ 14 

 Пакување од метал 15 01 04  / 

 Пакување од 
композитни 
материјали 

15 01 05  / 

 

С
ел
ек
ци
ја

, 
ре
ци
кл
ир
ањ

е,
 

ре
уп
от
ре
ба

 и
 

от
ст
ра
ну
ва
њ
е 

 

Ќе
 с
е 
ск
лу
чи

 д
ог
ов
ор

 
со

 о
вл
ас
те
на

 ф
ир
м
а 
и 

ќе
 с
е 
де
по
ни
ра

 н
а 

де
по
ни
ја

 

Комунален отпад (сличен на индустриска дејност) вклучувајќи и фракции на селектиран отпад 

 Хартија и картон 20 01 01     

 Биоразградлив отпад 
од кујни и кантини 

20 01 08  ~ 3  

 Пластика 20 01 39  /  

 Метал 20 01 40  /  

 Измешан комунален 
отпад 

20 03 01  ~ 15 Собирање и 
отстранување 

 

Ќе
 с
е 
ск
лу
чи

 
до
го
во
р 
со

 
ов
ла
ст
ен
а 
ф
ир
м
а 

за
 н
ег
ов
о 

от
ст
ра
ну
ва
њ
е 

Опасен отпад 
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 Масла за 
подмачкување на 
компресори  за 

компримиран воздух 

13 02 05 

13 02 06 

 0, 65  

Ќе
 с
е 
ск
лу
чи

 
до
го
во
р 
со

 
ов
ла
ст
ен
а 
ф
ир
м
а 

за
 н
ег
ов
о 

от
ст
ра
ну
ва
њ
е 

 Крпи и апсорбентни 
материјали 

15 02 02    

 

 
 

Доколку  количините на отпад ја надминат количина на неопасен отпад од 150 
тони годишни и 200 килограми опасен отпад согласно Законот за управување со 
отпад (пречистен текст) (Службен весник на Република Македонија бр.09/11 и 
51/11) член 21 став 1, Операторот ќе изготви Програма за управување со отпад и 
истата ќе ја доставува до Надлежниот орган до 30 Септември во тековната 
година.  

Согласно пак со член 39 од истиот закон, Операторот има назначено стручно 
оспособено лице – Управител за отпад, кое ќе биде должно за изготвување, 
спроведување и унапредување на Програмата за управување со отпад. Лицето 
Бранислав Трпковски има положен стручен испит за вршење на работите за 
управување и/или постапување со отпад ( Уверение бр. 11-4174/3), издадено од 
Министерство за животна средина и просторно планирање, од 14. 08 2012 год.) 
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VI.  ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

 

Капацитет на котелот                 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

 
kg/час 

MW 

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

 
 

kg/час 
% 

NOx   mg/Nm3 

при (0оC. 3% О2(Течност или гас), 6% О2(Цврсто гориво) 

Маскимален волумен на емисија м3/час 

Температура оC(max)     оC(max) 

Периоди на работа   час/ден     Денови/годишно 

 

 

Според упатството за подтготовка на образецот за барање Б интегрирана 
еколошка дозвола емисиите во атмосферата се категоризираат на : 

 Точкасти емисии  

 Фугитивни и потенцијални 

 

Како точкасти емисии во текот на работењето на предметната Инсталација при 
постојан режим на работа постои само еден точкаст извор на емисии, а тоа 
тивкото согорување на дрвени струготони од пушалната но во времетраење не 
подолго од 15 минути во зависност од типот на производот.  

Извор на емисија Детали за емисијата Намалување на 
загадувањето 

Референца/бр. на 
оџак 

Висина на 
оџак 
(m) 

Супстанција
/материјал

Масен 
проток 

(mg/Nm3) 

Проток на 
воздух 

(Nm/час) 

Тип на 
филтер/циклон/скр

убер 
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Заради малото времетрање и фактот што се работи за согорување на дрвени 
струготини емисиите се занемарливи и немаат големо влијание врз животната 
средина. 

За потребите на непрекинато одвивање на технолошкиот процес, греењето на 
потрошната санитарна вода и греењето на просторот во предметната градба и 
анексот – управната зграда ќе се вградат два парни котли BOSCH тип UL-
S3200 , со називно топлинско оптеретување 2 x 1,942 kW, со комплетна опрема 
која им припаѓа (напојна пумпа, сигурносен вентил, командна табла за 
управување, ограда со скали, вентили, постамент и тн.).  

Испитниот притисок ќе биде 19,0 бари, а степенот на искористување е 95,2%. 
Котелот ќе биде изложен на ЕЛ масло за ложење, со можност подоцна да се 
ложи на ТНГ. Од тие причини, на самиот почеток ќе се  вгради комбиниран 
горилник. Цевката за пареа која излегува од котелот директно се води до 
парниот разделувач, 6.0 бар-и, сместен во близина на котелот. Од парниот 
разделувач од 6.0 бар-и, парните цевки се разгрануваат и се редуцираат на 
потребниот притисок кој е потребен за технологијата, греењето на потрошната 
вода и греењето на управната зграда. Парните котли, кои ќе се вградат во 
котларата ќе имаат димоводни цевки со дијаметар Ø400/500мм споени на 
посебен оџак секоја од нив, со внатрешен дијаметар од Ø450мм, надворешен 
дијаметар со изолација од Ø650мм, и вкупна висина од 14м. Оџаците кои ќе 
бидат  сместени во просторот на котларата ќе бидат поставени на темели 
издигнати 100мм од околниот терен на котларата. Оџаците меѓусебно ќе бидат  
поврзани и опремени со врати за чистење, скали и подест, како и со отвор Р5/4 
со чеп за мерење на емисија на димни гасови. 

Складирање на екстралесно масло за ложење 
 
Како основно гориво за ложење за котларата ќе се користи ЕЛ масло за 
ложење. Складирањето на маслото за ложење е се врши  во резервоар со 
дупли плашт во волумен од 50,0м3, кој е во склад со посебните услови на 
градење издадени од надлежната полициска управа. Според потребите и 
пресметките одбран е надземен резервоар со дупли плашт, према ДИН 6608, 2 
дел. Резервоарот има приклучок за полнење, приклучок за одземање на 
гориво, приклучок за мерниот инструмент, приклучок за обезвоздушување, 
приклучок за повратниот вод, уши за подигнување, обрач за зацврстување и 
контролирана непропусност. Резервоарот од внатрешната и надворешната 
страна е заштитен со соодветни премази. Двоцевниот систем на водови за 
масло има еден разводен и еден повратен вод за масло. Поврзувањето на 
резервоарот и горилникот е изведен подземно во заштитена пластична 
непропусна цевка обложена со камена волна, на длабочина од 0,8-1,0м. 
Вентилот за обезвоздушување е сместен на висина од околу 4,0м од околниот 
терен.  Цевките на водовите за масло се од челик со одредени димензии. 
Покрај резервоарот вградена е и контрола на непропусноста на резервоарот, 
сместена во котларата. При вградувањето на резервоарот, особено се водеше 
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сметка на статиката така што  статичарот ги одреди фундаментите на кои ќе 
биде положен резервоарот. Резервоарот од надворешна страна е изолиран со 
камена волна и алуминиумска облога. По извршената контрола резервоарот ќе 
се испразни и исуши. Во иднина како алтернатива останува да се премине на 
ТНГ или природен гас како гориво за ложење.  

Од причина што Инсталацијата сеуште е во фаза на изградба нема извршено 
мерења на емисиите во атмосфера. Со почеток на работниот процес, односно 
при самото тестирање на опремата ќе се извршат мерења и истите ќе бидат 
доставени до надлежниот орган. 

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

Отпадните води кои ќе се генерираат во Пекабеско А.Д. ќе бидат од  процесите 
на чистење на погонот, чистење на опремата, отпадна вода од термо 
енергетскиот погон (котлара) и фекална отпадна вода. Отпадните води од 
процесите на чистење на погонот и опремата главно ќе бидат загадени со 
нечистотија од органско потекло, односно масти од анимално потекло како и 
мала количина цврсти честички кои не упеале да се задржат на преградните 
сита кои за таа намена се поставени на сите одводни излези во погонот за 
производство. Отпадните води ќе се испуштаат во главниот канал во с.Кадино 
со предходен предтретман согласно со дозволата за испуштање на отпадни 
води издадена од Водостопанство Скопско Поле – Скопје бр.0704-151/2 од 
27.03.2012 година (Прилог 8). За предтретман на отпадната вода а во 
согласност со договорoт за испуштање на отпадна вода, изградени се 
таложници со маслофаќачи (освен за фекалната отпадна вода за која е  
поставен само таложник)  во кои ќе се врши механички третман на отпадната 
вода односно цврстите честици по пат на седиментација ќе се таложат на дното 
од таложникот а мастите по пат на флокулација ќе се издвојуваат од течната 
фракција.  

За таа намена изградени се два таложника (сепаратори за маст и крупни 
нечистотии) кои се двокоморни, со волумен од по 6000 литри, од кои едниот е 
за фекалната отпадна вода а другиот е со маслофаќач за третман на отпадната 
индустриска вода. Таложниците имаат соодветни капаци преку кои  ќе се чистат 
со возило за таа намена. 

Течниот дел од овие два таложника преку цевковод се води до препумпна 
станица со волумен од 8000 l, каде со две пумпи, водата ќе  се препумпува во 
каналот. 

По препумпната станица, ќе се постави надземен отворен аерационен танк- 
резервоар ( согласно Програмата за подобрување поглавје XII  ) , каде што 
дополнително по пат на аерација ќе се разложуваат останатите суспензии кои 
во претходниот процес не се разложиле. Вака пречистената вода ќе се испушта 
во главниот канал. 
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Таложниците редовно ќе се одржуваат. Ќе се чистат еднаш месечно или 
почесто (по потреба) а талогот и масната фракција ќе биде превземена од 
овластена фирма која оперира на подрачјето на општината и ќе ја депонира на 
соодветна локација.  Атмосферската вода ќе се собира во одвоена мрежа и ќе 
се води до каналот. 

Дневна количина на отпадната технолошка вода би била од 70 до 100 m3 
додека фекалната од 30 m3 . 

 

Од причина што се работи за нова Инсталација која сеуште не е започната со 
работа, не е извршена анализа на отпадната вода. Операторот ќе биде должен 
со почетокот на работата да врши мерења на отпадната вода на параметри и  
фреквенција на анализи онака како што ќе му биде пропишано во дозволата за 
испуштање на отпадна индустриска вода согласно Законот за води. Согласно 
Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за 
испуштање на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно 
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на 
заштитените зони ( Службен Весник на Република Македонија бр.81/2011) ќе се 
вршат мерење на параметрите дадени во табелата а се во согласност со Делот 

Параметар Резултати  

(mg/l) 

Нормален 
аналитички 
опсег 

Метода/техника 
на анализи 

 Датум 

 

Датум 

 

Датум 

 

Датум 

 

 Стандардна 
согласно 
закопнските 
прописи 

pH      

Температура      

Суспендирани честички      

Талог      

Хемиска потрошувачка на 
кислород 

     

Биоихемиска потрошувачка на 
кислород 

     

Тешкоразградливи липофилни 
честички 

     

Апсорбилни органски халогени      

Хлор вкупен      

Вкупен Азот      

Амониум      

Вкупен фосфор 

С
ог
ла

сн
о 
Д
оз
во

ла
та

 з
а 
ис

пу
ш
та
њ
е 
от
па
дн

а 
ин
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6 гранични вредности на ефлуенти од објектите и постројките за производство, 
преработка и конзервирање на месо и месни производи од Правилникот. 

VIII.  ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 
 

Со оглед на фактот дека во текот на работата на предметната Инсталација не 
се вршат земјоделски активности,  активности во кои не се создава отпад кој 
несоодветно се одлага надвор од кругот и нема излевање на отпадна 
индустриска вода нема да има загадување на почвата ниту пак на подземните 
води. 

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ  

 

Идентитет на површината   

Вкупна површина ( ha ) 

Корисна површина ( ha ) 

Култура 

Побарувачка на фосфор (kg P/ha) 

Количество на мил расфрлено на самата 
фарма 

(m3/ha) 

Проценето количество Фосфор во милта 
расфрленои на самата фарма (kg P/) 

Волумен што треба да се аплицира (m3/ha) 

Аплициран фосфор  (kg P/ha ) 

Вкупно количество внесена мил(m3) 

 

Во Инсталацијата не се одвиваат никакви земјоделски и фармерски 
активности. 
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X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
 

X.1 Бучава 
 

Како извори на бучава во предметната Инсталација главно ќе биде 
предизвикана од страна на возилата кои ќе бидат во функција на дотур на 
суровини, репроматеријали и разнесување на кондиторската и произведената 
роба, вилушкарите кои ќе ги товараат превозните средства. Како други извори 
на бучава ќе се појават и електромоторите на разладните уреди во погоните и 
магацините за замрзната роба и климатизирањето на канцелариските 
простории во летниот период. Мерења на бучавата не е извршено и со самиот 
почеток со работа Операторот ќе изврши мерења на бучавата. Со оглед на 
фактот дека Инсталацијата се наоѓа во индустриска зона и согласно 
Правилникот гранични вредности на нивото на бучава во животната средина 
(Сл Весник на РМ бр.147/2008) се наоѓа во Подрачје од четврт степен не се 
очекува дозволените гранични вредности да бидат надминати. 

Извор на 
емисија 

Референца  

Извор/уред Опрема 
Референца 
бр. 

Интензитет на 
dB бучава на 
означена 

оддалеченост 

Периоди на емисија 

( Број на часови 
препладне/попладне ) 

     

     

     

 

Референтни точки  Национален 
координатен 

систем 

Нивоа на звучен притисок  

(dB) 

 (5N, 5E) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

Граници на 
локацијата 

    

Локација : 1     

Локација : 2     

Локација : 3     

Локација : 4     

Осетливи локации     

Локација : 5     

Локација : 7     

Локација : 8     

Локација : 9     
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X.2 Вибрации 
 

Во текот на инсталирање на опремата ќе се превземат сите неопходни мерки 
за анулирање на вибрациите кои евентуално би се појавиле во текот на 
нивната работа и со тоа ќе се спречи негативното влијание врз животната 
средина. 

X.3 Нејонизирачко зрачење 
 

Во ваков вид производни погони не се познати извори на нејонизирачко 
зрачење кои негативно би влијаеле на животната средина. 

 

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

 
Во предметната инсталација, во текот на нејзиното работење не се очекува да 
има негативни влијание врз животната средина, и како видови на емисии кои 
можат да влијаат врз квалитетот на животната средина се детектирани 
следниве;  

 Емисии во воздух и тоа : 

• Емисии од котелската постројка 

• Емисии од коморите за термичка обработка на месото и 
сувомеснатите производи 

 Емисии во површински води и канализација : 

• Емисија од таложниците за третман на отпадната вода  

 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење, за кои со оглед на 
користење на најсофистицирана опрема во инсталацијата не се очекува 
да има надминување на граничните вредности за подрачјето во кое се 
наоѓа Инсталацијата.. 

Иако не се очекува да има влијание врз животната средина од предметната 
инсталација на горенаведените медиуми, како рефертност во докажувањето, 
операторот ќе врши мониторинг на наведените медиуми. 

XI.1  Предложен начин на мониторинг на квалитет на воздух 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Концентрација на 
CO,SО2,NOx 

Тековно Согласно важечката законска регулатива 
која ја уредува оваа материја 

Прашина Тековно Согласно важечката законска регулатива 
која ја уредува оваа материја 
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XI.2 Предложен начин на мониторинг на емисии во води 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

pH 

Температура 

Суспендирани 
честички 

Талог 

Хемиска 
потрошувачка на 
кислород 

Биоихемиска 
потрошувачка на 
кислород 

Тешкоразградливи 
липофилни 
честички 

Апсорбилни 
органски халогени 

Хлор вкупен 

Вкупен Азот 

Амониум 

Вкупен фосфор 

   

С
ог
ла

сн
о 
Д
оз
во

ла
та

 з
а 
ис

пу
ш
та
њ
е 
от
па
дн

а 
ин

ду
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ри
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а 
во

да
  

  

  З
аф

ат
ен

 п
ри

м
ер
ок

  

 

С
ог
ла

сн
о 
ва

ж
еч
ка
та

 м
ет
од

а 
за

 а
на
ли

за
 н
а 
на
ве

де
ни

те
 п
ар
ам

ат
ер
и 
и 

за
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нс
ка
та

 р
ег
ул

ат
ив

а 

 

XI.3 Предложен начин на мониторинг на бучава 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Интензитет на 
бучава  

1 годишно   

Точките на мониторингот ќе се одредат при земање на анализите при што 
соодветно ќе бидат означени и ќе бидат лоцирани по националниот 
координатен  систем.  
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XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
 

Операторите кои поднесуваат барање за Б – интегрирана еколошка дозвола 
приложуваат предлог – програма за подобрување на работата на 
инсталацијата и заштита на животната средина. 

Бидејќи се работи за сосема нов објект, опремата која ќе се вгради во 
инсталацијата е од најново производство и ги задоволува сите прописи за 
безбедност како на луѓето така и за животната средина. Потребата за 
задоволување на законските обврски и проектната програма ги дефинира сите 
функции на објектот, а во голем дел се наметнаа функционалната шема, 
конструктивниот систем, како и бројот на учесници во производниот процес, се 
со цел за задоволување на безбедносните и технолошките потреби на објектот 
за неговата идна функционална искористеност. Со градбата на предвидениот 
објект се наметнаа условите за заштита на објектот, вработениот пресонал и 
животната средина. За таа цел се изработени и проекти за противпожарна 
заштита, заштита при работа и елаборат за заштита на животната средина кои 
се составен дел на проектната документација за добивање на одобрение за 
градба. Можни мерки за подобрување на процесот се дадени во програмата за 
подобрување со соодветни решенија и активности за нивно надминување. 

Предвидени мерки за намалување на загадувањето во медиумите за работење 
на Инсталацијата се: 

- Пречистување на отпадната индустриска вода 

- Постапување со отпад 

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Ознака Мерка Датум на завршување 

12.1 Склучување на договори со 
овластени компании за 
отстранување на отпад 

Со отпочнување со работа 
на инсталацијата 

12.2 Поставување на 
автоматизирана индустриска 
аерациона комора за 
дополнителен третман на 
отпадната вода  

Јуни 2013 година 

12.3 Изградба на пречистителна 
станица  

Во договор со надлежниот 
орган и кога ќе се создадат 
услови   

12.4 Изготвување план и програма 
за управување со отпад  

Септември 2013 година 
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XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

 
При изградба на сите објекти водено е сметка од областа на сигурност, 
заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина, при што се 
применети сите норми и прописи од областа на сигурност на градбите, заштита 
од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на животната 
средина. 

При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за 
материјалите при градба, за нивната цврстина, отпорност на топлина итн. 

 Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на 
невработени лица.  

Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно 
изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот 
процес. 

Во самата инсталација инсталирани се : 

• Телефонска централа поврзана со служба за безбедност 

• Алармен централен систем за ППЗ (детекција на пожар) 

• Интерен мониторинг со камери (видео надзор) 

• Безбедносни светла  

Во Инсталацијата постои централен систем за детекција на пожар за кој се 
поседува атест со што се гарантира дека системот ги задоволува бараните 
стандарди на Република Македонија и со што се потврдува дека системот е 
тестиран и е исправен. 

Во Инсталацијата ќе се монтираат безбедносни светла кои ќе се постават на 
главниот влез и на страничните излези. 

 Уредување и одржување на околината во инсталацијата 

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините за дотур  на 
материјали ќе се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни 
патеки кои ќе се одржуваат во функционална состојба. 

 Определување на место, простор, начин на разместување и 
складирање на суровини и готови производи 

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство 
односно за изведување на одредена работа ќе бидат поставени, складирани на 
определено место така што ќе се овозможи лесен преглед и нивно несметано 
земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда а со 
тоа и штетни влијание врз животната средина. Суровините и готовите 
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производи ќе се категоризираат по вид, тежина и приоритет за транспорт и 
производство. 

 Начин на обезбедување и обележување на опасни места 

Обезбедувањето на опасните места ќе се направи со тоа што на фабриката ќе 
се постави табла со Натпис Забранет влез за невработени, а за вработените ќе 
се постави табла со предупредување  за опасноста. Исто така ќе се постават 
табли со натписи за задолжително носење и користење на средства за лична 
заштита. Таблите за предупредување ќе се постават на видно место на сите 
места каде ќе постои можност за настанување на повреда. 

  Уредување на електричната инсталација за фабрика и осветлување 

Снабдувањето со електрична енергија ќе се врши од трафостаницата која е 
сместена во дворот на предметната инсталација. Заради безбедност на 
вработените нема да смее да се вршат поправки на машините и уредите без 
предходно истите да се исклучат од напон. Доколку настанат било какви 
дефекти на електричната инсталација, отстранувањето на истите ќе го врши 
квалификувано лице за таа намена. Заради заштита од удар на струја на 
работниците, сите машини и уреди кои се напојуваат со електрична енергија се 
заштитени со заштитно заземјување. 

 Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот 

Од описот на начинот на ракување, складирање на суровините, производите и 
отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) 
емисии можат да се појават следниве : 

• Неправилно складирање на суровини и производи, и  

• Несоодветно управување со отпадот 

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички 
карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на 
суровините и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е 
вработен во инсталацијата ќе биде должен да ги превземе сите неопходни 
мерки за отстранување на ваквите инциденти. Истите ќе се однесуваат на тоа 
да вработениот ќе биде должен веднаш да го извести раководството и веднаш 
да пристапи кон отстранување на ваквите излевања преку впивање на 
течностите со разни апсорбентски материјали или физичко отстранување 
(метење, употреба на впивателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и 
слични). Со ваквиот начин на заштита од излевање нема да се предизвика 
загадување на животната средина. 

 Природни непогоди  

Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни 
ветрови, земјотреси и сл. Тогаш , персоналот веднаш ќе се евакуира на места 
определени за таа намена, по што ќе следува заштита на објектите и оние 
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делови на инсталацијата кои се потенцијални загадувачи на животната 
средина. 

• Укажување на прва помош во случај на повреда при работа 

Давање на прва помош на работниците во случај на повреда при работа ќе се 
врши на лице место, за чија цел ќе се користат средствата од сандачињата за 
прва помош кои ќе бидат поставени на видни и достапни места. Првата помош 
на повредниот ќе му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице 
за давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потребна 
помош од стручни лица повредата ќе се санира на лице место а потоа 
повредениот ќе се пренесе до најблиската здравствена установа. Сандачињата 
за прва помош ќе бидат поставени на видни и достапни места, а за 
потрошениот материјал ќе се води книга и ќе се надополнува веднаш. Во 
случај на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи 
пријава за несреќен случај  при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 
часа. Ако повредата е од потешка природа или се повредени повеќе 
работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок 
од 24 часа, усно или писмено да го извести трудовиот инспектор на таа 
подрачна единица за настанатата повреда при работа. Воедно ќе треба да го 
обезбеди местото на повредата се до доаѓање на увид на трудовиот инспектор. 

 

 Мерки и средства за заштита од пожар  

При полн капацитет за експлоатација и опременост за извршување на 
функцијата за која е наменет објектот на Пекабеско АД-Скопје, следниве 
материјали се дефинирани како горливи: дрво (дрвени струготини, врати, 
ламинати, подови, мебел); текстил (мебел, завеси, алишта и гардероба); 
хартија (картонска и книжна амбалажа, списи, книги и сл.); суровини – месо; 
елетронски уреди (компјутери, копири, апарати, принтери и сл). 

Како опасности за предизвикување на пожар за запалување на горенаведените 
запаливи материјали се: 

• Невнимание: пушење, непрописно користење на уредите, опремата и 
инсталацијата, 

• Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри, 

• Непрописно изведена електрична инсталација, 

• Дефекти во електричната инсталација 

• Намерно запалување, 

• Користење на уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожар или 
експлозија, 

• Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар. 
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Според видот на запаливи материи кои ќе се наоѓаат во инсталацијата можни 
се пожари од следниве класи : 

• Класа А – пожари на цврсти запаливи материи (дрво, текстил, хартија, 
месо) 

• Класа Е – пожари на уреди и инсталации кои се наоѓаат под електричен 
напон. 

Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните 
луѓе во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на 
следните услови: 

• Спречување на настанување пожар; 

• Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон 
околниот простор; 

• Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра; 

• Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар.  

Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во 
просториите на овој производствено – деловен објект, за нивна заштита од 
пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита 
од пожари: 

• Објектот ќе биде изграден со примена на незапаливи градежни 
материјали кои имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 
часа исто така сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно 
со пожарноотпорни градежно-конструктивни елементи; 

• Целокупната електрична инсталација во објектот е изведена со 
електрични спроводници по ѕидови и плафони под малтер вовлечени во 
термопластични ребрести црева и водени на шелни и кабел регали. На 
тој начин, ќе биде обезбедена  заштита од опасен напон на допир преку 
заштитно заземјување со водење на трет односно петти проводник во 
инсталацијата; 

• Во објектот е поставена главна разводна табла  во која ќе се наоѓаат 
автоматски осигурачи за заштита на електричните проводници од 
електричната инсталација од куса врска.  

• Објектот е заштитен со громобранска инсталација, како заштита од 
електирични празнења, со што ќе биде  оневозможена можноста за 
настанување на пожар од гром; 

• во случај на прекин на мрежен напон изведена е инсталација за панични 
светилки со сопствен извор на напојување за 3 часа непрекината работа, 
кои служат како резервно осветлување на патиштата за евакуација 
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• Во случај на настанување на пожар во која било просторија на објектот, 
изведен е систем за автоматско откривање и јавување на пожар.  

• Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за 
евакуација на луѓето од објектот ќе бидат кратки, јасни и слободни за 
непречена евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а 
одтаму надвор од објектот каде што е слободна безбедна зона. Влезните 
врати во објектот ќе се отвараат во насока на евакуација; 

• Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за 
интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до 
локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен 
тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на 
возилата. Ивичниците на тротоарите на пристапниот пат се закосени со 
што се овозможува полесен пристап на пожарните возила непосредно до 
објектот. Пристапните патишта до објектот имаат носивост на 
конструкцијата на осовински притисок од 8 тони; 

• Оддалеченоста на складираната стока од електричните прекинувачи и 
хидрантите ќе биде толкава да има можен несметан пристап до нив, а од 
сијаличните места оддалеченоста на складираната стока нема да  смее 
да биде помала од 0,5 м; 

• Во објектот ќе бидат поставени рачни апарати за почетно гасење пожар,  

• објектот е опремен со внатрешна хидрантска противпожарна мрежа и 
хидранти „Ф2” (вкупно 51). Хидрантите се лесно видливи и поставени на 
растојание што овозможува рационална и ефикасна примена и употреба 
во случај на пожар; 

• во влезните простории на објектот, на видно место ќе има поставено 
натписи/предупредувања: “Забранета употреба на отворен оган и алати 
што искрат”; “Интервентен телефонски број на територијалната 
противпожарна единица е 193”. Исто така на видно место ќе се постават 
упатства за тоа кои и какви активности  ќе треба да преземат 
вработените во случај на пожар.  

По настанување на пожар и неговото откривање ќе се преземаат следните 
активности:  

• Ќе се исклучува доводот на електрична енергија во објектот; 

• Ќе се информира територијалната противпожарна единица за 
настанатиот пожар преку интервентниот телефон 193; 

• Ќе се  пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со 
помош на рачните апарати за почетно гасење на пожар, 
противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не 
претставува лична опасност по живот; 
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• Ќе се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра. 

• Операторот поседува Елаборат за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи бр. 28/2011, изработен од “ ПЕОЛЕО ” ДООЕЛ – Скопје, 
изработен според упатствата за содржина на проектот за заштита од 
пожари (Сл. Весник на РМ бр.60/2006). 

 

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК СО АКТИВНОСТИТЕ 

 
Според содржината на формуларот на барањето за добивање Б-интегрирана 
еколошка дозвола, Пекабеско АД – Скопје , треба да достави информации за 
престанок со работа и управување со резидуи во случај на целосен престанок 
со работа. Планот за управување со резидуи ќе  опише како локацијата ќе биде 
доведена во задоволителна состојба во случај на целосно прстанување со 
активноста. Истиот се базира на оценка на ризици, земајќи ги во предвид 
постојните услови на локацијата, историското загадување и ризиците кои 
произлегуваат од активноста од работниот век на инсталацијата. 

Планот дава опис на : 

• Целосна состојба на локацијата како спремна за повторна употреба. 

• Контрола на преостанатиот материјал на локацијата 

• Планираното расчистување и чистење на објектите и техничките 
постројки 

• Опсегот на демолирање 

• Управување со градежниот отпад односно отпадот од демолирање 

• Ремедијација на контаминираната почва, и  

• Одржување и преглед на планот во текот на оперативниот живот на 
инсталацијата. 

Операторот нема планови ниту за делумно ниту за целосно престанување со 
работа во блиска иднина. Сепак, согласно обврските кои произлегуваат од 
Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија 
бр.53/05,81/05.54/07.159/08.80/09.48/10.124/10.и 51/11), односно барањето за 
издавање Б интегрирана еколошка дозвола, операторот е обврзан да достави 
предлог мерки за контрола на влијанието на Инсталацијата по нејзин делумен 
или конечен престанок со работа. 

Планот за престанок со работа и управување со резидуи ќе опфати: 

• Делумен и времен престанок со работа, 
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• Дислокација на инсталацијата, и 

• Целосен престанок со работа. 

При тоа ќе бидат опфатени следните работи: 

• Суровини, помошни материјали, 

• Цврст и течен отпад,  

• Опрема и  

• Помошните објекти и др. 

 

ДЕЛУМЕН И ВРЕМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ПОВТОРНО 
АКТИВИРАЊЕ 

 

Под делумен престанок со работа се подразбира  престанување со работа на 
дел од активностите во инсталацијата. 

Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во 
времетрање подолго од една година. 

Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со 
работа) во инсталацијата за преработка на месо и сувомеснати производи 
технички е изводливо, но реално гледано не постои причина за престанување 
со работа. 

Во случај на делумен престанок со работа, објектите каде е сместена 
опремата, ќе бидат преадаптирани за друга на намена. Опремата ќе биде 
отстранета од објектите и со неа ќе се постапува во зависност од нивната 
функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде 
преместена на друга соодветна локација за таа намена. Доколку е надвор од 
функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде 
селектирана и продадена како секундарна суровина. 

 

ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА  

 

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната 
средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази: 

• Дислокација на суровините и крајните производи, 

• Дислокација на процесната опрема 

• Дислокација на објектите или нивна пренамена, и  
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• Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга 
намена. 

Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на 
целата инсталација. 

Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата 
ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе 
се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се 
продаде како секундарна суровина. Исто така, сите материјали кои можат да се 
искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од 
објектите ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена 
од локалната самоуправа. 

 

ПЛАН ЗА ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ГРИЖА ПО 
ЗАТВАРАЊЕТО  

 

Известување 

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа, Операторот ќе 
достави писмено известување за планираниот престанок заедно со 
ажурираниот План. 

 

Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и 
производите 

Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по 
затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или 
целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со 
работа, менаџментот ќе направи преглед на суровините, помошните 
материјали и производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе 
се направи со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи 
план за нивно управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани 
или целосно исцрпени. 

Делумно затварање 

Во случај на делумно затварање на објектите во Инсталацијата, овој План 
предвидува : 

• Раководството да направи контрола на сите суровини, репро материјали 
или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да 
направи нивна листа со расположливи количини и да даде налог за 
набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за 
преостанатиот дел од рабоатат, 
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• Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе 
направи листа на сите суровини и помошни материјали до денот на 
престанок со работа. Непотрошените сурови и помошни  материјали кои 
можат да се искористат во производството ќе се употребат се до 
затварање на објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе 
се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се 
додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив ќе 
постапуваат.  

• Редовно ќе се ажурира лисатат на компании кои ќе можат да ги откупат 
останатите суровини. 

Целосно затварање  

Во случај на целосно затварање на објектите во Инсталацијата со овој План се 
превидува : 

- Раководството ќе направи преглед на сите суровини, репро материјали 
или производи кои се потребни за функционирање на објектите  ќе 
направи нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за 
набавка на оние количини кои се неопходни за преостанатиот период од 
работата на Инсталацијата, 

- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи 
листа на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со 
работа ќе треба да се употребат. Доколку остане одредена количина од 
некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија 
која позната со нив ќе постапува на соодветен начин. 

- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се 
понудат сите заостанати (непотрошени) материјали, 

- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат 
суровината и готовиот производ. 

Контрола на влијанието на отпадот  

Операторот ќе подготви Програма за управување со отпад согласно член 21, 
став 1 од Законот за управување со отпад (пречистен текст) (Службен весник 
на Република Мкаедонија бр.09/11 и 51/11) каде што ќе го предвиди начинот на 
постапување со сите видови на отпад создадени на локацијата на објектот или 
објектите кои ќе се затвараат (во зависност од тоа дали се работи за делумно 
или целосно затварање).  

Цврстиот неопасен отпад по претходно известување и договор со Општината 
ќе се одложи на место определено од страна на Општината или ќе се депонира 
на најблиската депонија. 
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Со опасниот отпад (зависно од видот) ќе се постапува согласно видот на 
опасниот отпад и во зависност од договорот со Министерството за животна 
средина ќе се постапи на најсоодветен начин. 

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки 

Опрема и возен парк 

Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат 
преместени на соодветна ликација за таа намена. При делумно затварање, 
односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе 
се премести на дел од локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе 
се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна привремено ќе 
се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која 
ќе ја користи за своја намена. 

Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е 
изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина. 

Со искористената електрична и елетронска опрема ќе се постапува во 
согласност со член 71 од Законот за управување со отпад ( пречистен текст ,)    
(Службен весник на Република Македонија бр.09/11)  се до 01 јанураи 2013 
година кога на сила стапува Законот за управување со електрична и 
електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема и ќе се 
почитуваат обврските од овој Закон. 

Објекти 

Објектите со кои располага Инсталацијата се изградени со неопходната 
инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува 
Операторот. 

Градежниот отпад од цврста градба би бил одложен на депонија за цврсти 
материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да 
се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција 
би била демонтирана и продадена како секундарна суровина. 

Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се продаде, безбедно да биде 
одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган. 

Одржливост и проверка на Планот  

Во текот на оперативниот живот на Инсталацијата, Планот за целосен или 
делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во 
зависност од потребите и измените кои ќе се направат на локацијата како и со 
промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со 
секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни 
ризици кои ќе произлезат од активноста на работата на Инсталацијата. 

Пренамена на локацијата 

SJDavidovska
Highlight
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Инсталацијата Пекабеско АД- Скопје се наоѓа во инсдустриска зона во 
Општината Илинден, и доколку дојде до затварање на инсталацијата, 
локацијата ќе може да се пренамени за друга индустрија по претходно 
доведување во задоволително ниво на земјиштето. 

Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите 
неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад 
(пречистен текст) ( Службен весник на Република Македонија бр.09/11 и 51/11 
), Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија 
бр.53/05,81/05.54/07.159/08.80/09.48/10.124/10.и 51/11)  и со Правилниците  кои 
ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад. 

  

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ  
 

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз и извоз 
“Пекабеско АД” од Скопје работи од 1972 година. Во 1991 година согласно 
Законот за трансформација на општествените претпријатија, “ПКБ Скопје” се 
трансформира во акционерско друштво во приватна сопственост “Пекабеско 
АД” – Скопје. Регистрирано е во Централниот регистар на Република 
Македонија со ЕМБС 4059867 (даден во прилог 1) 

“ПЕКАБЕСКО АД” Скопје е една од водечките македонски компании за 
производство и дистрибуција на храна.  

Примарната дејност на Пекабеско е составена од два сегмента: 

 производство на сувомеснати производи, и 
 дистрибуција на храна од различни брендови од увоз. 

Покрај дистрибуцијата на храна од увозни брендови, во 1998 година, 
ПЕКАБЕСКО започна со производство на сувомеснати производи. Денес 
палетата на сувомеснати производи опфаќа најразлични видови трајни, димени 
и полутрајни производи. ПЕКАБЕСКО е носител на признанието Супербрендс, 
кое е потврда за високиот квалитет и високиот стандард на производството на 
компанијата. За своето тековно производство, ПЕКАБЕСКО АД Скопје поседува 
сертификат за успешно имплементиран НАССР систем во делот на 
производство и трговија. Сертификацијата е извршена од страна на 
швајцарската фирма SGS една од водечките компании во областа на 
сертифицирањето на НАССР системот. 

Главниот објект, производно- складишниот погон е поделен како: 

-блок A – гардероби, санитарни јазли, трпезарија и ресторан со пратечки 
содржини      во приземјето и административен дел на катот  

-блок B – производен погон 

-блок Ц - дистрибутивното складиште  
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-блок Д – гардероби и санитарни јазли, технички и енергетски простории,  
канцеларии 

-управна зграда со катност ПО+П+2 

Останатите објекти со пратечки содржини се: портирница, настрешница за леки 
коли, перална за миење возила,  пречистителна станица, трафостаница, дизел 
агрегат, јамна вага и надземен резервоар за нафта. 

Пристапот до парцелата според регулациониот план е предвиден од 
северозапад, од улица „7”, пред кој се наоѓа портирница за контрола на влезот.  

Во рамките на парцелата е обезбеден доволен број на паркинг места. 

Објектите се снабдуваат со електрична енергија преку јавната 
ектродистрибутивна мрежа, а во рамките на инсталацијата изградена е трафо-
станица. Со вода објектите се снабдуваат од градскиот водовод. Во рамките на 
инсталацијата изградена е постројка (таложник) за пречистување на отпадни 
води. За потребите на објектите, изградена е постројка за подготовка на 
разладен медиум и компримиран воздух, како и сопствена котларница што 
работи на нафта, со можност да работи на природен гас (кога ќе се створат 
услови за тоа). Ветеринарната инспекција има свој канцелариски простор со 
посебен санитарен јазол во зградата за производство. Оваа инспекција 
континуирано ги следи сите активности во процесот на производство, 
складирање, ракување и транспорт на производство, како и редовното 
спроведување на заштита за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 
Производството се одвива во следните технолошки линии и простории: 
пакување на риба се врши во одделението за пакување на риба; производство 
на сувомесни производи; складирање на собна температура во магацин за 
готови производи; складирање на смрзнато месо во магацин ладилник за 
смрзнато месо; складирање на риба, сладолед, овошје, зеленчук, свежо месо, 
сувомеснати и млечни производи,складирање на колонијална стока во магацин 
за колонијална . 

Ракувањето со суровините, помошните материјали  и енергетските средства 
кои се употребуваат во и за процесите на производство и кои се наведени во 
долната табела, се одвива според наведени упатства и препораки од 
производителите и востановена добра пракса. 

Сите количини создаден цврст отпад се собираат согласно политиката на 
команијата за заштита на животната средина и се носат на градската депонија. 

Како емисии во атмосферата од работењето на предметната инсталација при 
постојан режим на работа ќе се емитираат гасови од тивко согорување на 
дрвени струготини од пушалната, но во времетраење не подолго од 15 минути 
и тоа за неколку денови во зависност од типот на производот, само од еден 
точкаст извор. Поради многу малото времетраење на емисиите и поради тоа 
што се работи за согорување на дрвени струготини, емисиите се занемарливи 
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односно нема да имаат  значително влијание врз животната средина. 
Единствен извор на емисии во атмосферата ќе може да се третира котелот за 
снабдување на објектот и производниот процес со пареа. Но од причина што 
истиот ќе користи ЕЛ масло за ложење, со можност подоцна да се ложи на ТНГ 
не се очекуваат надминување на МДК за емисии во воздух.  Операторот со 
самото пуштање во работа на котелот ќе направи  мерења од страна на 
овластена компанија и истите ќе ги достави до надлежниот орган. Мерењата 
кои ќе се направат само ќе ја  потврдуваат претходната констатација 

Отпадните води што ќе се генерираат во инсталацијата ќе бидат  од процесите 
на чистење на погонот и опремата. Главно ќе бидат загадени со нечистотија од 
органско потекло, односно масти од анимално потекло. Отпадните води ќе се  
испуштаат во главниот канал во с.Кадино со предходен предтретман согласно 
со дозволата за испуштање на отпадни води издадена од Водостопанство 
Скопско Поле – Скопје. Во иднина, планирана е да се изгради пречистителна 
станица за отпадните води  на локацијата со што ќе обезбеди максимална 
заштита на водните ресурси. 

Со оглед на фактот дека се работи за инсталација во која што не се вршат 
земјоделски активности, дополнително нема да  се создава отпад кој што 
несоодветно ќе се одложува во кругот на инсталацијата, а исто така нема да 
има излевање на отпадна вода,  и не се очекува загадување на почвите, а 
преку тоа и на подземните води. 

Нивото на бучава ќе биде во границите на претпријатието  и нема да го 
надминува максимално дозволеното ниво. Со оглед на фактот дека 
Инсталацијата се наоѓа во индустриска зона и согласно Правилникот гранични 
вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл Весник на РМ 
бр.147/2008) се наоѓа во Подрачје од четврт степен и не се очекува 
дозволените гранични вредности да бидат надминати. 

Спречување на загадувањето во сите фази на производниот процес е 
приоритетна цел во заштитата на животната средина во Пекабеско АД - Скопје. 
Меѓутоа, во дополнение, се планираат и ќе спроведуваат мерки за спречување 
на инциденти, како и за минимизирање на последиците од нив доколку тие 
сепак се случат. 

Операторот нема планови ниту за делумен ниту за целосен престанок со 
работа во блиска иднина. Сепак, согласно обврските од Законот за животна 
средина (Службен весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 
51/11), односно Б интегрираната еколошка дозвола , операторот е обврзан да 
достави предлог мерки за контрола на влијанијата од инсталацијата по нејзин 
делумен или конечен престанок со работа.  



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  Пекабеско АД – Скопје 
 

59 
 

Предложените мерки за минимизирање на влијанието врз животната средина 
во случај на целосен престанок со работата на активноста на инсталацијата 
Пекабеско АД - Скопје, се дадени во План за престанок со работа и 
управување со резидуи. Во рамките на инсталацијата се изведува само една 
активност и според тоа не постои можност за делумен престанок со работа. 

 

Согласно претходно наведеното, може да се заклучи дека инсталацијата 
Пекабеско АД - Скопје нема да има значајни негативни влијанија врз животната 
средина, ниту голем потенцијал за загрозување на истата. 
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ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1 – Извод од Централен регистар  
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Прилог 2 – Копија од катастарски план  
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Прилог  3 – Имотен лист 
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Прилог 4 – Одобрение за градење – комплекс погони за преработка на 
месо со дистрибутивни складишта и пратечки објекти 
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Одобрение за градење – трафостаница 
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Одобрение за градба- настрешница за лесни коли, перална за тешки 
товарни возила, резервоар за течно гориво и портирница 
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Решение за одобрување за измени во текот на изградбата 
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Решение за  одобрување на измени во текот  на изградбата 
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Прилог 5 – Мислење од  Министерство за животна средина и 
просторно планирање  
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Прилог 6 – Решение за одобрен Елаборат за заштита на животната 
средина 
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Прилог 7 – Безбедносни листи на средства за хигиена и 
дезинфекција 
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Прилог 8 – Дозвола за испуштање на отпадна вода  
 

 
 


