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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 млеко и млечни производи( при што количеството на влезно млеко не 
надминува 200 t/ден), 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 
оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање за 
добивање дозвола за усогласување со оперативен план ( Службен весник на 
Република Македонија бр.89/08 ) оваа инсталација припаѓа во Прилог 2,      
точка 6.4 (в) Обработка и преработка на млеко, при што количеството на 
влезното млеко не надминува 200 t/ден (просечна вредност на годишна 
основа). 
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 I.   ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Име на компанијата1 ДПТУ БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ – Скопје  

Правен статус ДООЕЛ 

Сопственост на 
компанијата 

Приватна сопственост 

Соптвеност на земјиштето 

 

Приватно 

Адреса на локацијата  

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

 

ул. 34 бр.13 Илинден 

 

 

Број на вработени 236 

Овластен претставник  Мусвик Созер Али 

Категорија на индустриски 
активности кои се предмет 
на барањето2 

 

6.4 (в) Обработка и преработка на млеко, при 
што количеството на влезното млеко не 
надминува 200 t/ден (просечна вредност на 
годишна основа) 

 

Проектиран капацитет 180 t/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 
Обележете го соодветниот дел 

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 



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  
 Балканска Млекара ДООЕЛ - Скопје 

 

6 
 

I.3 Опис на локацијата  

 
Географска положба  

Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10km 
од потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската 
котлина, на тромеѓето Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на Општината се 
наоѓа на населеното место Илинден, поранешно Белимбегово. Општината 
Илинден од западната страна се граничи со општина Гази Баба, на 
северозападната со општина Арачиново, на североисточната страна со 
Куманово а на источната и јужната страна со општина Петровец. Како посебна 
единица на локалната самоуправа оптштина Илинден е формирана во 1991 
година, а дотогаш била во состав на скопсктаката општина Гази Баба. 
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Слика 1 – Географска положба  

Вкуната површина на општината е 106,7 km2, а според последниот попис на 
населението во 2002 година на територијата на општина Илинден  живеат 
15984 жители. 

 
Слика 2 – Граници на општина Илинден 
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Сообраќајна поврзаност 

Општина Илинден има многу добра сообраќајна поврзаност бидејќи преку 
незјината територија минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 и од меѓународните 
автопати коридор 8 ( Е65) – исток запад и коридорот 10 ( Е-75 ) – север-југ. 

Низ територијата на оптштината минува меѓународниот автопат Е-75 и 
претставува главна крстосница за патните правци Скопје-Куманово, Скопје-
Велес и Куманово – Велес. 

Од сообраќајна инфраструктура има 200 km категоризирани локални патишта 
од кои околу 75 km  се асфалтирани.  

Исто така низ општината поминува и железничкаѕа чивија Београд-Скопје-
Атина со вкупна должина од 18km  и постојат две железнички станици. 

На теритотијата на оптшина Илинден се наожа и аеродромот Александар 
Велики со целата своја површина. 

Рељефна структура 

Територијата на општина Илинден се наоѓа меѓу 230 – 550 m надморска 
височина. Во основа има рамничарска морфологија на теренот што 
претставува 80% од површината, а со 20 % застапен е мал ридест дел во 
северната и источната област. 

Природни вредности 

Поради релативно малиот простор што го зафаќа општината и нејзината 
оставеност, истата не се одликува со особени карактеристики на флора и 
фауна. Од природната шумска вегетација се среќаваат остатоци од некогашна 
шумска биоценоза. Во последно време евидентно е делувањата на човекот на 
територијата на општината осеобено во делот на пошумување на голините и 
пасиштата. Иако овие видови не се многу соодветни за подрачје, сепак 
формираат добро склопени и квалитетни шумски појаси со големо заштитно-
еколошко значесе кои ќе придонесат за намалување на негативните влијанија 
врз животната средина. 

На територијата на општина Илинден постојат 20 % листопадни и 80 % 
земзелени шуми од вкупно 5ha површини под шуми, што пак претставува 0,046 
% од вкупната површина на општината. Од вкупната површина под шуми 10ha 
се во приватна сопственост  а 40 % се во општествена сопственост. 

Геолошки карактеристики 

Геолошки, теренот е представен од Квартерни седименти, представени од 
алувијално-пролувијални седименти, представени од песоци и чакалесто 
прашинести и песокливо глиновити материјали. Тие се творевини од помлади 
завршни токови, кои се слеваат од Скопска Црна Гора. На површината се 
регистрирани песокливо глинести материјали, кои се карактеризираат со 
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муљевити материјали. Тоа се нерамномерно сложени често слабо збиени 
седименти. 

 
Слика 3 – Геолошка карта на пошироката област 
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Според инжинерскогеолошките карактеристики ови карпести маси припаѓаат во 
групата на неврзани карпести маси во делот на песоците и чакалите и слабо 
збиентите карпести маси, во делот на прашинесто-глиновитите материјали. 
Тие се со ралтивно хомогени физичко-механички карактеристики и добро 
носиви карактеристики. 

Карпестите маси од литолошките членови имаат реалтивно исти физичко-
механичи карактеристики. Според градежните норми овие седименти 
припаѓаат на III и IV категорија каде ископот може да биде рачен или со 
механизација. Тие се одликуваат со слабо носиви карактеристики и голема 
стисливост. 

Хидрогеолошки карактеристики на теренот 

Застапените литолошки членови, кои се регистрирани при истражувачките 
работи. Според својата хидрогеолочка функција се делат на : 

- хидрогеолошки колектори, 

- хидрогеолошки спроводници, и  

- хидрогеолошки изолатори. 
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Слика 4 – Хидролошка карта на пошироката област 

Прихранување на подземните води на овие простори се врши сод 
хипсометриските повисоки делови, а што се однесува до квантитативните 
карактеристики теренот припаѓа на средно до добро издашни терени. Според 
хидродинамичните карактеристики и хидрауличките услови кои владеат во овој 
тип на водоносни средини, развиен е издан со слободно ниво на подземните 
води.  

Хидрогеографски карактеристики 

Општината Илинден има скоромна хидрографија, бидејќи на својата територија 
нема постојани природни водотеци, освен сливот на Сува река кој го 
сочинувааат две помали реки кои во поголемиот дел од годината се 
пресушени. Оваа состојба ја менуваат каналите за одводнување на 
површинската и високата подземна вода кои се користат за наводнување на 
земјоделските површини. Постојат два главни канали и неколку помали, 
споредни канали  за одводнување на површините, кои се со вкупна должина од 
60 km. 

Исто така, постои и мала вештачка акумулација на Сува река кај н.м. Бучинци 
со површина од 2ha и длабочина од 3-4 метри која се користи за собирање на 
надојдените води од падините на Скопска Црна Гора и заштита од поплава на 
населените места по сливот на реката. Акумулацијата се користи и за 
наводнување на земјоделските површини во околината. Во тек на сушните 
периоди и оваа акумулација пресушува. 

Сеизмолошка карактеристика  

По своите сеизмолошки карактеристики, општона Илинден се карактерисира со 
можни земјотреси со масимална јачина од 9о по МКЦ. 

Според категоризација на теренот по стабилност и според инжинерско-
геолошките карактеристики, теренот припаѓа во групата на стабилни терени и 
представуваат слабо осетливи сеизмички средини. 
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Слика 5 – Сеизмолошка карта 

 

Климатско метеорлошки карактеристики 

Климата во општина Илинден е субтропска со карактеристични топли и суви 
лета и влажни и понекогаш остри зими. Срдната годишна тепература на 
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воздухот изнесува 12,5оC. Апсолутната максимална темнпература изнесува 
41,5оC, а апсолутниот минимум изнесува  -25,6оC. Во летните месеци средниот 
месечен максимум изнесува30,9оC а дневниот 35,8оC. Минималните 
температури се регистрираат во јануари а средно месечен просек од +0,2оC и 
среден месечен минимум од -3,4 оC. 

Висината на атмосферските врнежи се движи од околу 500mm годишно, а 
средно годишната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. Врнежите се 
главно застапени со дожд, додека снежната прекривка се задржува просечно 
25 дена во годината. Има просечно 63 дена со магла, а годишната инсолација 
просечно изнесува 2102 сончеви часови. 

Ветровите се јавуаат од сите правци и меѓуправци, а превладува Вардарецот 
кој дува од севорозападен правец. Средната брзина на ветерот е скоро иста во 
сите праци и се движи од 6 до 8 m/s, а максимланата брзина е зимерена од 
североисточен правец и изнесува 23m/s. 

 
Слика 6 – Ружа на ветрови 
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 II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  
   

II.1 Опис на инсталацијата      
 

Млекарата “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – Скопје, со ЕМБС 6763855 е 

регистрирана на 29.02.2012 година во Централниот регистар на Република 

Македонија ( Извод од централен регистар даден е во Прилог 1 ), и истата со 

Заклучок за извршена продажба на недвижност И.бр.1218/2012 го откупува 

имотот со комплетната инсталација на поранешната “ SWEEDMILK 

MAKEDONIJA DOO “ – Скопје.  

Инсталацијата  е лоцирана на парцелата КП 829,  КО Илинден  место викано 

Карaгач која опфаќа површина од 12300 m2, а вкупната квадратура на објектите 

изнесува 5050 м2 за што постои одобрение за градба издадено од Општина 

Илинден бр.10-1724/8 од 26.12.2006 година ( дадено во Прилог 2 ). 

Инсталацијата  се наоѓа надвор од населено место, во стопански комплекс 

Белимбегово , лоциран во непосредна близина на автопатот Скопје-Куманово 

(од неговата лева страна) во близина на живинарската фарма. Објектот е 

изведен на слободен рамен терен во форма на трапез со страни цца 100/180 

m. Организацијата на парцелата е условена од нејзината диспозиција во однос 

на пристапната улица (постојан локален асфалтен пат ограничен со секторска 

брзина од 40 km/h и широчина на коловозот од 4,50 m) од местоположбата на 

влезот и од диспозицијата на производните објекти од една страна и од 

потребата за организирање слободни зелени површини со цел да се заштити 

животната средина од друга страна. За таа цел објектот е поставен централно 

на парцелата.  

Во основа, општината има рамничарска морфологија на теренот што значи 

80% од површината, а 20% од истата е мал ридест дел во северната и 

источната област. 

Објектот е поставен  во централниот дел од парцелата со севро-јужна 

ориентација. На северната страна на локацијата се наоѓа пристапниот пат, 

земјоделско обработливо земјиште и објектите на живинарската фарма. На 

јужната страна локацијата граничи со каналот каде што предметната 

инсталација ја испушта отпадната вода со предходен предтретман, 
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земјоделско обработливо земјиште и автопатот М4 Скопје – Куманово.На 

источната страна во непосредна близина е пристапниот пат, земјоделско 

обработливо земјиште и други стопански субјекти, додека на западната страна 

се граничи со земјодеско земјиште. Во близина нема објекти за домување. 

Објектите се сместени во централната позоција н алокацијата и околу нив 

површината е асфалтирана што претставува бариера од било какво излевање 

на течности во околната средина  

 

 

 

 
Сателитска снимка  
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Скица на објектот 

 

II.2 Опис на технолошкиот процес   
Собирање и транспортирање на млекото 

Млекото треба да биде собрано и транспортирано во што е можно најкус 
временски интервал како би се спречило понатамошното размножување на 
веќе присутните бактерии во млекото. Млекото ќе се транспортира во 
соодветни цистерни изработени од нерѓосувачки челик кои овозможуваат 
одржување на ниската температура на млекото за време на транспорт.  
 
*Прием и складирање на суровото млеко 

Приемот на суровото млеко од автоцистерната ќе се врши со поврзување на 
автоцистерната преку пумпа и црево со приемен танк за сурово млеко. Преку 
цевковод на кој е инсталиран мерач на протокот, суровото млеко ќе се 
транспортира до плочест изменувач Tetra Plex, преку кој млекото во процес на 
индиректна топлинска измена со ледена вода ќе се лади на темпаратура под 
40С и ќе се складира во танкови за складирање на сурово млеко (Т011, Т012, 
Т013). Танковите за складирање на суровото млеко се изолирани со 
надворешен двоен плашт со цел одржување на температурата на 
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складираното сурово млеко и се опремени со отвор, мешалка поставена на 
средишниот дел, два влеза за CIP чистење (на врвот и на средишниот дел) и 
отвори за цевководи за довод и одвод на млекото.  
 
Изборот на работните операции (прием, полнење на танковите, празнење на 
танковите, чистење со CIP и т.н.) ќе се врши со помош на  софтверски систем 
PLC кој управува со работата на пумпите, пневматските вентили и сите 
останати делови од линијата кои го транспортираат или насочуваат млекото.  
 
*Предгреење, деаерација, сепарација на млечната маст, 
стандардизација, бактофугирање, хомогенизација, пастеризација, 
ладење на млекото 

Сите овие чекори од производниот процес и целата опрема е поврзана на 
проточниот пастеризатор и привидно изгледаат како засебни а всушност се 
како предфаза на главната фаза-пастеризацијата на суровото млеко. 
 
Суровото млеко од танковите за сурово млеко или од танковите за 
пастеризирано млеко за производство на јогурт во различни варијанти, 
содржина на млечна маст, арома и додатоци (млекото наменето за овој 
производ има двојна пастеризација, односно пастеризација-складирање-
пастеризација) ќе се транспортира до балансниот лонец од пастеризаторот 
BTD кој претставува почетна точка од системот за пастеризација Tetra Therm 
Lacta кој се состои од следните чекори: 
 - Предгреење PHE (Plate Heat Exchanger) - процес во кој суровото 
млеко во плочест топлински изменувач се загрева на 64оС (Секција II - 
индиректна размена на топлина -ладно млеко/топло млеко и догревање на 
млекото во Секција III со разменување на топлина од топла вода); 
 - Деаерациаја - процес на отстранување на воздухот од млекото и 
негова превенција од пенење во уред деаератор Tetra Arlox; 
 - Сепарација - процес на одвојување на млечните масти од млекото во 
уред сепаратор од кој се издвојуваат две фракции: обезмастено млеко и 
млечна маст по пат на центрифугална сила (f=2000 o/min); 
 - Стандардизација - процес на доведување на млекото до потребниот 
процент на масленост во уред Tetra Alfast каде обезмастеното млеко и 
млечната маст се мешаат во даден сооднос. Овој уред мерејќи ја густината на 
млечната маст го определува протокот на обезмастеното млеко и млечната 
маст и ги меша во правилен сооднос. Односот на мешањето се задава од 
страна на операторот на овој уред, кој што предходно е снимен на PLC 
системот од овој уред;  
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 - Бактофугирање - процес на физичко отстранување на дел од 
бактериите по пат на центрифугална сила; 
 - Хомогенизација - процес на хомогенизирање на конзистенцијата на 
млекото во кој по пат на притисок се врши разбивање на масните глобули од 
млечната маст до поситни честички со што се избегнува одвојувањето на 
млечната маст од млекото (180-200 бари); 
 - Пастеризација PHE - термички третман каде млекото се загрева на 
температура потребна за уништување на патогените микроорганизми. 
Загревањето најпрво ќе се врши со предавање на топлина од веќе 
пастеризираното млеко (Секција IV) и потоа ќе врши догревање со топла вода 
до бараната температура (Секција V). По постигнување на температурата на 
пастеризација млекото ќе се задржува на истата во времетраење од најмалу 15 
секунди. Температурниот/временски режим е 74оС/15 секунди; 
 - Ладење PHE (Секција IV и II) - процес на ладење на млекото е на 
принцип на размена на топлина меѓу влезното и пастеризираното млеко и како 
крајно ладење со ледена вода (Секција I). Во зависност од понатамошното 
процесирање на млекото излезната температура може да биде 4оС.     
 
Целокупниот систем на пастеризација на млекото ќе се запишува од 
страна на софтвер кој е инсталиран на машините каде ќе се чуваат и 
записисте за пастеризација на млекото и времето на задршка на истото.  
 
*Складирање на пастеризираното млеко и негова подготовка за следен 
чекор од производниот процес и репастеризација на пастеризираното 
млеко за производство на кисело млечни ферментирани производи 

- Пастеризираното стандардизирано млеко наменето за производство на УХТ 
млеко и пастеризирано свежо млеко ќе се складира во резервоари за 
пастеризирано млеко Т021 и Т022 кои се изолирани со надворешен двоен 
плашт кој овозможува одржување на температурата на пастеризираното млеко. 
Опремени се со отвор, мешалка поставена на средишниот дел, два влеза за 
CIP чистење (на врвот и на средишниот дел до мешалката) и отвори за 
цевководи за довод и одвод на производот.  
Од овие резервоари млекот ќе се води кон: 

 Полнењето и пакувањето оди во линијата за полнење и 
пакување Tetra Top 3 S1/S2. 

 УХТ линија за производство A3 flex AFM. 
 
- Пастеризираното стандардизирано млеко наменето за  подготовка на млеко 
со додатоци ќе се води во оддел за подготовка на млекото со додатоци 
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(Ingredient Mixing Room) во танковите Т035, Т036, со уред за мешање Al Mix 
Unit. Резервоарот Т035 е изолиран, опремен со мешалка поставена надолжно 
и влез за CIP чистење (на горната страна). Млекото се прима преку цевковод 
со влез на долниот дел преку кој млекото ќе излегува кога смесата со 
додатоците и аромите ќе биде потполно хомогенизирана. Преку спрега на 
долниот и горниот отвор млекото циркулира до компонентата Al Mix Unit 
(Tank) каде се дозираат додатоците и истото се враќа во танкот. Циркулацијата 
ќе трае се додека млекото биде потполно хомогенизирано со целата количина 
на додатоци. Al Mix Tank служи за додавање и мешање на додатоците со 
млекото. Танкот Т036 опремен со мешалка поставена надолжно и влез за CIP 
чистење (на горниот дел) е со можност за греење и ладење (дисконтинуирана 
пастеризација). 
Млекото со додадените додатоци ќе се складира во соодветен танк Т031 
(Flavoure Milk Storage) кој е изолиран со надворешен двоен плашт заради 
одржување на температурата и е опремен со мешалка поставена надолжно и 
влез за CIP чистење (на горниот дел) 
Овој производ понатаму ќе се води на УХТ линијата A3 flex AFM. 
 
- Пастеризираното стандардизирано млеко за подготовка на киселомлечни 
ферментирани производи/јогурти кое ќе се складира во танковите за 
пастеризирано млеко за подготовка на јогурт Т032, Т033 и Т034 (Yogurt Milk 
Mix) се со надворешен двоен плашт заради задржување на температурата и се 
опремени со мешалка поставена надолжно, влез за CIP чистење (на горниот 
дел) и отвори за цевководи за довод и одвод на производот.  
Од овие танкови млекото повторно ќе се води на пастеризација за 
производство на киселомлечни ферментирани производи/јогурти преку 
балансниот танк BTD на Tetra Therm Lacta пастеризаторот. Тоа е истиот систем 
опишан погоре во делот за пастеризација на суровото млеко, со таа цел што 
некои уреди се исклучени од системот. Постапките се следните: 
  - Предгреење PHE (Plate Heat Exchanger) - процес во кој суровото 
млеко во плочест топлински изменувач се загрева на 64оС (Секција II - 
индиректна размена на топлина -ладно млеко/топло млеко и догревање на 
млекото во Секција III со разменување на топлина од топла вода); 
 - Деаерациаја - процес на отстранување на воздухот од млекото и 
негова превенција од пенење во уред деаератор Tetra Arlox; 
 - Хомогенизација - процес на хомогенизирање на конзистенцијата на 
млекото во кој по пат на притисок се врши разбивање на масните глобули од 
млечната маст до поситни честички со што се избегнува одвојувањето на 
млечната маст од млекото (180-200 бари); 
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 - Пастеризација PHE - термички третман каде млекото се загрева на 
температура потребна за уништување на патогените микроорганизми. 
Загревањето најпрво ќе се врши со предавање на топлина од веќе 
пастеризираното млеко (Секција IV) и потоа догревање со топла вода до 
бараната температура (Секција V). ќе се задржува на истата во времетраење 
од најмалу 15 секунди. Температурниот/временски режим е 92оС/300 секунди; 
 - Ладење PHE (Секција IV и II) - процес на ладење на млекото на 
принцип ма размена на топлина меѓу влезното и пастеризираното млеко и како 
крајно ладење со ледена вода (Секција I) која е со смалена моќ на ладење. 
Температурата на оладено млеко за ферментација е 40оС.  
Така оладеното млеко се води на: 
  
*Производство на  кисело-млечни ферментирани производи  
(јогурт, овошен јогурт, ајран, кисело млеко и кисела павлака)  
 
ЈОГУРТ 

 Инокулација на стартер култура и ферментација 
 

Оладеното млеко се префрла во танкови за ферментација на млекото и 
производство на киселомлечни ферментирани производи - јогурт Т061, Т062, 
Т063 и Т064. Танковите за ферментација и производство на киселомлечни 
ферментирани производи - јогурт се изолирани со надворешен двоен плашт 
заради задржување на температурата. Сите танкови се опремени со мешалки 
поставени надолжно, влез за CIP чистење (на горната страна), отвор на врвот 
за додавање на стартер култури за производство на потребниот и планиран 
киселомлечен ферментиран производи - јогурт и отвори за цевководи за довод 
и одвод на производот. Откако ќе се додаде стартер културата (инокулација на 
стартер култура) следи фазата на ферментација на млекото која фаза уште се 
нарекува и инкубација. Ферментацијата во зависност од температурата на 
млекото и користената стартер култура временски ќе трае околу 6 часа.  

 
 Ладење на гел ферментираната маса за јогурт 

 
Кога завршува ферментацијата следи фазата на ладење на гел 
ферментираната маса/киселомлечен ферментиран производ - јогурт. 
Ладењето со истовремено размешување и добивање на нежна и мазна 
конзистенција на оладениот производ се врши преку плочест топлински 
изменувач Tetra Plex после кој производот излегува со температура под 20оС. 
Ладењето во плочестиот топлински изменувач е со индиректна размена на 
топлината помеѓу производот и ледената вода.  

 
 Складирање на оладениот јогурт 

 
Оладениот киселомлечен ферментиран производ/јогурт добиен од 
стандардизирано млеко по однапред одреден технолошки процес на 
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производство и асортиман ќе се складира во танкови за готов производ 
односно киселомлечен ферментиран производи - јогурт Т066 и Т067 кои се 
изолирани со надворешен двоен плашт заради задржување на температурата. 
Танковите се опремени со мешалка поставена надолжно, влез за CIP чистење 
(на горната страна) и отвори за цевководи за довод и одвод на производот.  

.  
 Полнење, пакување и складирање на јогурт 

 
Полнење со TETRA TOP 3 
Од танковите Т066 и Т067 складираниот киселомлечен ферментиран 
производи - јогурт се води преку посебна линија директно се води до линијата 
за полнење и пакување. Машината за полнење и пакување е Tetra Top 3 и има 
функцијата за полнење и пакување на јогурт. На оваа машина постојат две 
полначки линии S1 и S2.  
По линијата S1 се полни: Base 0,50 l и 1 l, додека во линијата S2 се полни Midi 
0,25 l; 0,33 l и 0,50 l. 
Амбалажата (фолијата) е во форма на котури кои се поставуваат на машината. 

Работата на оваа машина се состои од следните чекори: 
 - CIP чистење на машината; 
 - Предгреење - процес со кој се постигнуваат темепературите 

потребни за паравилна работа на машината; 
 - Апликација на пластичен врв со мешање на MB и PE; 
 - Апликација на PPP трака SA; 
 - Надолжно заварување LS трака/полнење; 
 - Попречно заварување TS; 
 - Лепење на горните и долните агли/уши; 
 - Полнење; 
 - CIP чистење на машината. 
 

Функциите се следните: 
Бигување на фолијата (виткање на точно определени точки), апликација на 
пластичен горен дел кој го изработува самата машина мешајки боја и 
полиетиленска маса и кој претставува основа за поставување на капаче, 
апликација на LS трака, спојување на двата раба од фолијата (надолжно 
варење LS), попречно заварување на пакувањето (TS), полнење на 
производот, финално формирање (лепење на долните и горните агли/уши од 
пакувањето) и излез на транспортна лента кон дистрибутивната опрема т.е. 
датумирање (уред Domino A300) и групно пакување. 
Фолијата пред полнење се третира со 1% H2O2 и ултравиолетова светлина. 
Производот се води преку ленти (conveyor) на пакување. 
За пакување на линијата S1 (Base 0,50 l и 1 l) спакуваниот производ/парче во 
ваква форма на пакување се води на Tetra Capper Base, а за пакување на 
линијата S2 (Midi 0,25 l; 0,33 l и 0,50 l) спакуваниот производ/парче се води на 
Tetra Capper Midi каде се аплицира капачето. Од тука се води на Tetra 
Cardboard Packer каде се пакува во групно во картонски кутии кои се 
формираат и лепат на 200оС.  
Производот се реди на EURO палети се обмотува со стреч фолија и се 
складира во магацински простор на 4 - 8оС. 
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Полнење со PRIMODAN 530/4 
Од танковите Т066  и Т067 складираниот јогурт се води до машината за 
полнење и пакување PRIMODAN 530/4 во која се врши полнење на јогурт во 
чаши од 200 мl. Чашите и алуфолијата кои се користат за полнење и 
затворање на производот се стерелизираат со помош на УВ ламба. Секоја 
чашка се полни индивидуално со соодветната количина на јогурт и истата се 
затвара со алу фолија која потоа се трајно се затвара со заварување. 
Производите групно се пакуваат на пластични тацни кои потоа се обвиткуваат 
со термофолија. 

Производот се реди на EURO палети се обмотува со стреч фолија и се 
складира во магацински простор на 4 - 8оС. 

ОВОШЕН ЈОГУРТ  - Hup Trik 

Постапката за производство на овошен јогурт е иста како за производство на 
јогурт до производниот чекор на складирање на оладенииорт јогурт.  

 Додавање на овошна паста  

Од танковите Т066  и Т067 складираниот киселомлечен ферментиран производ/ 
јогуртот се води преку посебна линија за IN LINE за автоматско додавање и 
дозирање на овошна паста во производот преку уред за додавање на додатоци 
(Fruit Feeder) кој се наоѓа непосредно до самите два танка Т066 и Т067. 

  
 Полнење, пакување и складирање на Hup Trik 

Веднаш по дозирањето на овошна паста, производот преку посебна линија до 
машината Stick Pack Hassia за полнење на Hup Trik овошен јогурт. 
Машината за полнење и пакување е Stick Pack Hassia и има функцијата за 
дозирање и  полнење и затаворање на амбалажата на пакување на Hup Trik 
производот.  
Амбалажата (фолијата) е во форма на котури кои се поставуваат на машината. 
Производите по извршеното полнење со помош на транспортна лента се 
транспортираат до опремата за датумирање и потоа истите групно се пакуваат 
се редат на EURO палети кои се обмотуваат со стреч фолија и се складираат 
во магацински простор на температура од 4-8оС 
 
АЈРАН 

Постапката за производство на ајран е иста како за производство на јогурт до 
производниот чекор на складирање на оладенииорт јогурт. 
 
 Мешање на ферментираниот полупроизвод  со вода и сол 

Водата за производство на ајран ќе се пастериризира во опремата за 
пастеризација на млекото потоа се лади и вака оладена по цевковод се додава 
во танковите Т066 и Т067 каде е сместен полупроизводот. По додавањето на 
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вода и сол  во полупроизводот се вклучува системот за мешање и мешањето 
се одвива се до постигнување на хомогенизирана смеса 
 
 Полнење, пакување и складирање на ајран 

Полнењето на Ајран се врши на ист начин и со иститата опрема со која се 
полни јогуртот - TETRA TOP 3 и PRIMODAN 530/4 
 
КИСЕЛО МЛЕКО  

Постапката за производство на кисело до производниот чекор Ладење PHE 
(Секција IV и II), а потоа процесот продолжува се следните производни чекори.  
 
 Инокулација на стартер култура 

Оладеното млеко се префрла во танкови за ферментација на млекото и 
производство на киселомлечни ферментирани производи – кисело млеко Т061, 
Т062, Т063 и Т064. Танковите за ферментација и производство на 
киселомлечни ферментирани производи – кисело млеко се изолирани со 
надворешен двоен плашт заради задржување на температурата. Сите танкови 
се опремени со мешалки поставени надолжно, влез за CIP чистење (на горната 
страна), отвор на врвот за додавање на стартер култури за производство на 
потребниот и планиран киселомлечен ферментиран производ – кисело млеко и 
отвори за цевководи за довод и одвод на производот. Откако ќе се додаде 
стартер културата (инокулација на стартер култура) млекото и стратер 
културата се размешуваат со цел да се распредели подеднакво стратер 
културата во млекото.  

 
 Префрлање на инокулираното млеко 

Инакулираното млеко се префрла во танкови Т066 и Т067 кои се изолирани со 
надворешен двоен плашт заради задржување на температурата од каде 
понатаму инакулираното млеко се префрла на линиите за полнење и пакување 
Primodan и BWI. 

 
 Полнење и пакување  

Полнење со PRIMODAN 530/4 полначка 
Од танковите Т066  и Т067 складираното инакулирано млеко се води до 
машината за полнење и пакување PRIMODAN 530/4 во која се врши полнење 
на инакулирано млеко во чаши од 200 - 500 мl. Чашите и алуфолијата кои се 
користат за полнење и затворање на производот се стерелизираат со помош 
на УВ ламба. Секоја чашка се полни индивидуално со соодветната количина на 
инакулирано млеко и истата се затвара со алу фолија која потоа се трајно се 
затвара со заварување. Производите групно се пакуваат на тацни кои потоа се 
обвиткуваат со термофолија. 
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Производот потоа се реди на EURO палети каде се обвиткува со стреч фолија. 

Полнење со BWI полначка 
Од танковите Т066  и Т067 складираното инакулирано млеко се води до 
машината за полнење и пакување BWI во која се врши полнење на 
инакулирано млеко во канчиња од 1000 мl. Чашите и алуфолијата кои се 
користат за полнење и затворање на производот се стерелизираат со помош 
на УВ ламба. Секое канче се полни индивидуално со соодветната количина на 
инакулирано млеко и истата се затвара со алу фолија која потоа се трајно се 
затвара со заварување. Производите групно се пакуваат на тацни кои потоа се 
обвиткуваат со термофолија. 
Производот потоа се реди на EURO палети каде се обвиткува со стреч фолија. 

 Ферментација и ладење 

Вака спакуваното инакулирано млеко на палети се носи во комората за 
ферментација на темепратура од 38 – 40оС. Тука производот се чува се до 
постигнување на рН од 4,5 – 4,7. По постигнување на бараната рН, киселото 
млеко се префрла во комората за интезивно ладење каде производот се лади 
до постигнување на температура од 4-8оС. 

 Складирање 

Готовиот производот од комората за интезивно ладење се префрла во 
комората за готов производ во магацински простор на 4-8оС. 

КИСЕЛА ПАВЛАКА  

 Подготовка на млечната маст за термички третман  

Издвоената стандардизирана млечна маст (сурова млечна маст) во процесот 
на сепарација и стандардизација  се лади преку плочест топлински изменувач 
на 4-8оС и се складира во танкови за стандардизирана млечна маст (Raw 
Cream Tanks) Т042, Т043 и Т044 (еден танк Т042 служи за залиха додека 
другите два можат да се користат за дисконтинуирана пастеризација на 
млечната маст во самите танкови). Танкот за залиха на млечна маст има 
надворешен двоен плашт заради задржување на температурата на млечната 
маст. Опремен е со мешалка поставена надолжно и влез за CIP чистење (на 
врвот).  
Танковите за млечна маст за дисконтинуирана пастеризација се со можност за 
греење и ладење. Опремени се со мешалка секој посебно поставен надолжно, 
влез за CIP чистење (на врвот), и отвори за цевководи за довод и одвод на 
производот.  
Кај сите танкови млечната маст се прима преку цевковод на долниот дел и 
преку истиот излегува т.е. оди на понатамошно процесирање (што значи овие 
танкови или примаат млечна маст или се празнат). Овој цевковод исто така 
служи за повраток на растворот за CIP чистење на танковите во процесот на 
чистење и дезинфекција.  
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Оладената стандардизирана сурова млечна маст од танкот за залиха Т042 се 
префрла преку пумпа во танковите за пастеризирана павлака Т043 и Т044.  

 
 Инокулација на стартер култура 

Стандардизираната павлака се префрла во танкови за ферментација и 
производство на киселомлечни ферментирани производи Т061, Т062, Т063 и 
Т064. Танковите за ферментација и производство на киселомлечни 
ферментирани производи  се изолирани со надворешен двоен плашт заради 
задржување на температурата. Сите танкови се опремени со мешалки 
поставени надолжно, влез за CIP чистење (на горната страна), отвор на врвот 
за додавање на стартер култури за производство на потребниот и планиран 
киселомлечен ферментиран производ и отвори за цевководи за довод и одвод 
на производот. Откако ќе се додаде стартер културата (инокулација на стартер 
култура) павлаката и стратер културата се размешуваат со цел да се 
распредели подеднакво стратер културата во павлаката.  

 
 Префрлање на инокулираното млеко 

Инакулираната павлака се префрла во танкови Т066 и Т067 кои се изолирани 
со надворешен двоен плашт заради задржување на температурата од каде 
понатаму инакулираното павлака се префрла на линиите за полнење и 
пакување PRIMODAN и BWI. 

 
 Полнење и пакување  

Полнење со PRIMODAN 530/4 
Од танковите Т066  и Т067 складираното инакулираната павлака се води до 
машината за полнење и пакување PRIMODAN 530/4 во која се врши полнење 
на инакулираната павлака во чаши од 200-500 мл. Чашите и алуфолијата кои 
се користат за полнење и затворање на производот се стерелизираат со помош 
на УВ ламба. Секоја чашка се полни индивидуално со соодветната количина на 
инакулирана павлака и истата се затвара со алу фолија која потоа се трајно се 
затвара со заварување. Производите групно се пакуваат на пластични тацни 
кои потоа се обвиткуваат со термофолија. 

Производот потоа се реди на ЕУРО палети каде се  обвиткуваат со стреч 
фолија. 

Полнење со BWI пакерка 
Од танковите Т066  и Т067 складираната инакулирана павлака се води до 
машината за полнење и пакување BWI во која се врши полнење на 
инакулирана павлака во канчиња од 1000 мл. Чашите и алуфолијата кои се 
користат за полнење и затворање на производот се стерелизираат со помош 
на УВ ламба. Секое канче се полни индивидуално со соодветната количина на 
инакулирана павлака и истата се затвара со алу фолија која потоа се трајно се 
затвара со заварување. Производите групно се пакуваат на пластични тацни 
кои потоа се обвиткуваат со термофолија. 
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Производот потоа се реди на ЕУРО палети каде се  обвиткуваат со стреч 
фолија 

 Ферментација и ладење  

Вака спакуваното инакулирана павлака на палети се носи во комората за 
ферментација на темепратура од 38 – 40оС. Тука производот се чува се до 
постигнување на рН од 4,5 – 4,7. По постигнување на бараната рН, павлаката 
се префрла во комората за интезивно ладење каде производот се лади до 
постигнување на температура од 4-8оС. 

 Складирање 

Готовиот производот од комората за интезивно ладење се префрла во 
комората за готов производ во магацински простор на 4-8оС. 

ПРОИЗВОДСТВО НА УФ ФЕТА 
 
Млекото наменето за производство на УФ фета се загрева на темепература од 
55оС и се пушта на мембранска ултра филтрација. По изврешената 
утрафилтрација ретантатот веднаш се пастеризира на температура од 78оС во 
времетрање од 60 секунди и се лади на температура од 32оС. Потоа се додава 
стартер култутра и ензим и се полни во канчиња. Канчињата по подвижна 
лента се транспортираат во тунелот каде се одвива и завршува коагулацијата 
во времетраење од 30 минути. По завршената коагулација наполнетите 
канчиња влегуваат во машината за затварање и каде истото се врши во четири 
фази. Прво се става мембрана над когулираното млеко со цел да се одвои 
солта од директен контакт со млекото. Потоа се дозира сува сол врз 
мембраната и се затвара канчето со фолија и се заварува фолијта со термо 
вар. Потоа се канчето се затвара со кашапак и спакуваниот призвод излага од 
машината за затворање. Канчињата се редат во пластични тацни кои се редат 
на EURO палети и се носар во просторијата за инкубација каде остануваат 20 – 
24 часа на температура од 32оС. По постигнување на рН од 4,60 палетите со 
сирење се префрлуваат во комора за ладење на температура од 10 степени и 
тука остануваат четири до пет дена.  
 
*UHT линија - третман на дел од предходно термички третираното 
сурово млеко и дел од термички третираното сурово млеко 
припремено со додатоци-ароми  (пастеризирано стандардизирано 
млеко, пастеризирано стандардизирано млеко со додатоци-ароми) на 
ултрависока температура     
     
 Складирање на пастеризираното млеко и негова подготовка за 

следен чекор од производниот процес  

Пастеризираното стандардизирано млеко наменето за производство на UHT 
млеко се складира во резервоари за пастеризирано млеко Т021 и Т022 кои се 
изолирани со надворешен двоен плашт кој овозможува одржување на 
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температурата на пастеризираното млеко. Опремени се со отвор, мешалка 
поставена на средишниот дел, два влеза за CIP чистење (на врвот и на 
средишниот дел до мешалката) и отвори за цевководи за довод и одвод на 
производот.  

Од овие резервоари млекот се води кон UHT линијата за производство A3 flex 
AFM. 

 UHT линија - третман на пастеризирано стандардизирано млеко на 
ултрависока температура     

     
Производот се процесира на UHT линијата на ултрависока температура на која 
се уништуваат микроорганизмите а производите добиваат поголема трајност. 
Од линиите за процесирање на производот, производите се носат кон уред 
Tetra Therm Aseptic Flex UHT стерилизатор. 

Процесот оди по следниот редослед: 
 - Предгреење THE (Tubular Heat Exchenger) - процес во кој 

производот во цевен топлински изменувач се загерва на 79оС (Секција 1 - 
индиректна размена на топлина - ладно млеко/топло млеко и догревање на 
млекото во Секција 2 со индиректна размена на топлина со топла вода); 

 - Деаерација - процес на отстранување на воздухот од производот 
и негова превенција од пенење во уред Tetra Arlox;   

 - Хомогенизација - процес на хомогенизирање (изедначување) на 
конзистенцијата на производот преку разбивање на млечните масни глобули на 
поситни на притисок од 200 бари; 

 - THE третман - термички третман каде производот се загрева 
на температура од 93оС потребна за стабилизирање на протеините (Секција 3). 
По постигнување на оваа температура производот се задржува на истата во 
времетраење од 60 секунди; 

 - THE третман - термички третман каде производот се загрева 
во Секција 4 и Секција 5 на температура од 137оС во времетраење –задршка 
од 4 секунди; 

 - Ладење THE (Секција 6 и 2) - процес на ладење на производот 
на принцип на размена на топлина помеѓу УХТ третираниот производ и ладна 
вода, Секција ладење преку размена на топлина помеѓу влезниот и излезниот 
производ и како крајно ладење со ледена вода во Секција 7. Излезната 
температура на производот е 20оС. 

 
 Складирање на УХТ третираниот производ 

 
После УХТ третманот и ладењето, производот се складира во стерилен 

Tetra Alsafe танк. Стерилниот танк служи како буфер помеѓу УХТ 
стерилизаторот и асептичката машина за полнење на производите. Опремен е 
со мешалка поставена на долниот дел странично, отвор на врвот, довод на CIP 
на горниот дел како и цел систем на вентили, цевководи, филтри за довод на 
производ, пареа и санитарен воздух. Периферниот дел е двоен плашт во кој во 
одреден стадиум од неговата работа (ладење) циркулира ладна вода. 

Оваа компонента од линијата е подложна на стерилизација со пареа на 
притисок од 1 - 2,7 бари. Времето на активната стерилизација започнува кога 
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во три точки (влезни и излезни) од овој систем ќе се постигне температура 
125оС која се задржува 30 минути. По ова следи постапката за ладење со 
стерилен воздух. Доколку оваа температура падне процесот се повторува од 
почеток.  

Од овде производот се води до машината за полнење со притисок на 
санитарен воздух на површината на млекото. Целиот овој систем работи 
автоматизирано воден од контролиран софтверски систем PLC преку кој се  

задаваат чекорите во неговата работа.  
 

Со оваа постапка производот е подготвен за полнење и пакување.  
 

 Полнење, пакување и складирање 

Од стерилниот танк Tetra Alsafe производот се води кон линијата за полнење и 
пакување Tetra A3 Flex (асептичка полнилка) со волумен на полнење 0,25 l S; 
0,50 l S и 1 l S. 
Машината за полнење и пакување Tetra A3 Flex има функција на полнење на 
горенаведените волумени со промена на сетот за пакување доколку има 
потреба за пакување на некои од наведените волумени.  
Оваа машина е опремена со сопствен интегриран активен CIP уред. По секое 
користење истата ќе се чисти преку овој CIP систем .  
Работата на оваа машина се состои од следните чекори: 

 - CIP чистење на машината; 
- Предгреење - процес со кој се постигнуваат темепературите потребни 

за правилна работа на машината; 
 - Апликација на PE фолија на 130оС; 
 - Апликација на А1 фолија  на 165оС; 
 - Апликација на трака СА на IH 180оС; 
 - Температура на H2O2 35% на 78оС; 

- Надолжно заварување LS трака/полнење на IH 200оС; 
 - Попречно заварување TS на IH 480оС; 
 - Лепење на горните и долните агли/уши на 400оС; 
 - Воздушен нож на 130оС; 
 - Стерилен воздух на 80оС; 
 - Стерилизација - процес во кој за време од 2 минути се 

распрскува 35% H2O2 во делот за полнење и 25 минути стерилно се суши со 
загреан стерилен воздух; 

 - Полнење; 
 - CIP чистење на машината. 

Амбалажата (фолијата) е во форма на котури кои се поставуваат на машината. 
Функциите на машината се следните: 
Бигување на фолија (виткање на точно определени точки), отварање на отвор 
за апликација на PE фолија (отварање на пакувањето), апликација на PE 
фолија на внатрешниот дел од пакувањето, апликација на А1 фолија на 
надворешниот дел од пакувањето, виткање на А1 фолија за полесно отварање 
(Pull Tab), апликација на SA трака, стерилизација на фолијата со 35% H2O2 
(фолијата поминува низ загреан 35% H2O2 а потоа се суши со воздушен нож за 
да се елиминира присуството на H2O2 од неа), спојување на двата раба од 
фолијата односно надолжно заварување на LS трака, попречно заварување на 
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пакувањето (TS), полнењње на производот, финално формирање (лепење на 
горните и долните агли/уши), и излез на транспортна лента кон 
дистрибутивната опрема т.е. датумирање (уред Domino A300), апликација на 
капаче и групно пакување.  
Забелешка: Функциите апликација на PE фолија на внатрешниот дел од 
пакувањето, апликација на А1 фолија на надворешниот дел од пакувањето и 
виткање на А1 фолија (Pull Tab) важат само за пакувањата од 0,50 l и 1 l.  

 
Производите се водат преку ленти (conveyor) до следните уреди: 

- За пакување на 0,50 l пакувањето со производ се води на Re Cap 2 
Applicator т.е. уред за аплицирање на капачиња тип Re Cap 2, каде лепилото 
се нанесува на капачето на 1900С и потоа истото се поставува на горниот дел 
од пакувањето (Pull Tab). Од тука се води на уред Tetra Cardboard Packer каде 
се пакува во групно пакување во картони кои се формираат и лепат на 190оС.  

- За пакување на 1 l пакувањето со производ се води на Slim Cap 
Applicator т.е. уред за аплицирање на капачиња тип Slim Cap, каде лепилото 
се нанесува на капачето на 1900С и потоа истото се поставува на горниот дел 
од пакувањето (Pull Tab). Од тука се води на уред Tetra Cardboard Packer каде 
се пакува во групно пакување во картони кои се формираат и лепат на 200оС. 

 
За сите пакувања полните палети се обмотува со стреч фолија и се складира 
во магацински простор на амбиентална температура. 

 

UHT МЛЕКО СО ДОДАТОЦИ  

Производството на UHT млеко со додатоци е исто како и производството на 
UHT млеко до процесниот чекор при кој се врши Складирање на 
пастеризираното млеко . 

 Додавање на додатоци  

Пастеризираното стандардизирано млеко наменето за  подготовка на млеко 
со додатоци ќе се води во оддел за подготовка на млекото со додатоци 
(Ingredient Mixing Room) во танковите Т035, Т036, со уред за мешање Al Mix 
Unit. Резервоарот Т035 е изолиран, опремен со мешалка поставена надолжно 
и влез за CIP чистење (на горната страна). Млекото се прима преку цевковод 
со влез на долниот дел преку кој млекото ќе излегува кога смесата со 
додатоците и аромите ќе биде потполно хомогенизирана. Преку спрега на 
долниот и горниот отвор млекото циркулира до компонентата Al Mix Unit 
(Tank) каде се дозираат додатоците и истото се враќа во танкот. Циркулацијата 
ќе трае се додека млекото биде потполно хомогенизирано со целата количина 
на додатоци. Al Mix Tank служи за додавање и мешање на додатоците со 
млекото. Танкот Т036 опремен со мешалка поставена надолжно и влез за CIP 
чистење (на горниот дел) е со можност за греење и ладење (дисконтинуирана 
пастеризација). 

Млекото со додадените додатоци ќе се складира во соодветен танк Т031 
(Flavoure Milk Storage) кој е изолиран со надворешен двоен плашт заради 
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одржување на температурата и е опремен со мешалка поставена надолжно и 
влез за CIP чистење (на горниот дел).  

Потоа производниот процес до крај е се одвива исто како и при производство 
на UHT млеко почнувајќИ од процесниот чекор UHT линија - третман на 
пастеризирано стандардизирано млеко на ултрависока температура .  

*Контрола на УХТ млеко во различни варијанти, содржина на млечна 
маст, арома, додатоци и контрола од бомбажа 
 
Пред транспорт, дистрибуција и продажба на производот ќе се земаат неколку 
пакувања од стерилното млеко и се термостатираат на 38оС во времетраење 
од 8 дена. Доколку не се појави бомбажа на производот тој е подготвен за 
продажба. 

 
*Транспорт и дистрибуција 
  
За оваа намена ќе биде склучен договор со неколку компании за транспорт и 
дистрибуција. Производите ќе се транспортираат со соодетни  транспортни 
возила кои ќе го запазат квалитетот на производите за време на транспортот и 
дистрибуцијата. 
 

 

 

 

ДИЈАГРАМИ НА ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ- ОРГАНОГРАМИ 
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Органограм на текот на производениот процес - UHT млеко 
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Органограм на текот на производениот процес - UHT млеко со 
додатоци 

 
Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Priem na mleko 

CCP 1

Ladewe 4
o

S 

Skladirawe <8
o

S  

CP

Skladirawe <8
o

S 

Polnewe i pakuvawe 

A3Flex

Ozna~uvawe

Skladirawe 

Grupno pakuvawe 

Grupno pakuvawe 

vo stre~ folija

Dobavuva~ na  

primarno 

pakuvawe

Kartonski kutii 

za grupno 

pakuvawe

Priem

Skladirawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

kapa~iwa

Filtrirawe

Isporaka i 

distribucija  

Paleti

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

cevki

Priem

Skladirawe

Zagrevawe 55
o

S

Me{awe i skladirawe 

na mlekoto so dodatoci  

Dodavawe na 

dodatoci 

Sterilizacija UHT  

T kr.>135
o

S T kr. >137
o

S 

4 sek 

CCP 4

Ladewe 20
o

S

Skladirawe  20
o

S 

Sterilen vozduh

Filtracija 

Sterilizacija 

370
o

S 

CP 

Aplikacija na 

kapa~iwa i cevki

Zagrevawe  79
o

S

Deaeracija

Homogenizacija

Dobavuva~ na 

dodatoci

Priem

Skladirawe 8
o

S 

Merewe na 

dodatoci 

Dobavuva~ na  

N2O2

Priem

Skladirawe

Merewe N2O2

koncentracija  

>30% maks50 % 

cel >35 %  

CCP 5

Ladewe 8
o

S 

Filtrirawe 0.5 mm 

CCP 3

Zagrevawe

Deaeracija 

Separacija 

Standardizacija 

Baktofugirawe

Pasterizacija

Tkr. >72
o

S  T cel. >74
o

S 

15 sek 

CCP 2

Ladewe 4
o

S  

Filtrirawe 3 mm 

CP

Homogenizacija 

Dobavuva~ na  

azot (N2)  

Priem

Skladirawe

Verifikuvano od ____________________ Smena II

Datum _______________ 

Verifikuvano od ____________________ Smena I

Transportirawe  i skladirawe  

Filtrirawe 3 mm 

CP
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Органограм на текот на производениот процес  - Јогурт 
 

Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Priem na mleko 

(negativen anatibiotik 

test) CCP 1

Ladewe 4
o

S 

Filtrirawe 3mm

CP 1

Zagrevawe 59
o

S

Deaeracija 59-55
o

S

Separacija 

Standardizacija 

Baktofugirawe

Pasterizacija 

72 
o

S  15 sek 

CP 2

Ladewe 38-43 
o

S  

Polnewe i pakuvawe

Tetra Top

Ozna~uvawe

Skladirawe 

Temp. 4-8
o

S CP 4

Grupno pakuvawe 

Grupno pakuvawe 

vo stre~ folija

Dobavuva~ na  

primarno 

pakuvawe

Dobavuva~ na 

kartonski kutii 

Priem

Skladirawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

SkladiraweFiltrirawe

Isporaka i 

distribucija 

Temp. 4-8
o

S CP 5 

Paleti

Skladirawe na oladen jogurt 4 -8
o

S

Aplikacija na 

kapa~e 

Dobavuva~ na 

alufolija

Priem

Skladirawe <8
o

S

Dodavawe starter kultura 

Ladewe/me{awe 4 - 8
o

S

Dobavuva~ na 

kapa~iwa

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

starter kulturi

Priem

Skladirawe

-40 
o

S

Fermentacija  

rN 4,58 - 4,53

CP 3

Dobavuva~ na 

~a{ki

Priem

Skladirawe

Skladirawe <8
o

S

Pasterizacija 

T kr. 90 
o

S T cel. 92
o

S  300 sek  

SSR 2

Ladewe/skladirawe 4
o

S

Homogenizacija 

Zagrevawe 79
o

S

Deaeracija 79-75
o

S

Homogenizacija 

Dobavuva~ na 

granulat 

Priem

Skladirawe

Polnewe i pakuvawe

vo ~a{ki
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Органограм на текот на производениот процес - Овошен  јогурт 

Хуптрик 
 

Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Ladewe 4
o

S 

Filtrirawe 3mm

CP 2

Zagrevawe 59
o

S

Deaeracija 59-55
o

S

Separacija 

Standardizacija 

Baktofugirawe

Pasterizacija 

.72 
o

S  15 sek 

CP 3

Ladewe 38-43 
o

S  

Polnewe i pakuvawe

Stick Pack

Ozna~uvawe

Skladirawe 

Temp. 4-8
o

S   

CP 5

Grupno pakuvawe 

Grupno pakuvawe 

vo stre~ folija

Dobavuva~ na  

primarno 

pakuvawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

SkladiraweFiltrirawe

Isporaka i distribucija

Temp. 4-8
o

S   

CP 6 

Paleti

Dodavawe na aromi i dodatoci 

Dobavuva~ na 

ovo{na ka{a

Priem

Skladirawe 4-8
o

S

SR 1

Dozirawe na 

ovo{na ka{a

Dodavawe starter kultura 

Ladewe/me{awe 4 - 8
o

S

Skladirawe na oladen jogurt 4 -8
o

S

Dobavuva~ na 

starter kulturi

Priem

Skladirawe

-40 
o

S

Fermentacija  

rN 4,58 - rN 4,53

CP 4

Dobavuva~ na 

kutii 

Priem

Skladirawe

Skladirawe <8
o

S

Pasterizacija 

T kr.>90
o

S  T cel. >92
o

S 300 sek 

SSR 2

Ladewe/skladirawe 4
o

S

Homogenizacija 

Zagrevawe 79
o

S

Deaeracija 79-75
o

S

Homogenizacija 

Priem na mleko 

(negativen anatibiotik 

test) CCP 1
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Органограм на текот на производениот процес - Ајран 
 
Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Ladewe 4
o

S 

Filtrirawe 3mm

CP 1

Zagrevawe

Deaeracija 

Separacija 

Standardizacija 

Baktofugirawe

Ladewe 38-43 
o

S  

Polnewe i pakuvawe 

Tetra Top

Ozna~uvawe

Ladewe i skladirawe 

T kr. 4-8
o

S  CP 5

Grupno pakuvawe 

Grupno pakuvawe 

vo stre~ folija

Dobavuva~ na  

primarno 

pakuvawe

Dobavuva~ na 

kartonski kutii 

Priem

Skladirawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

Skladirawe
Filtrirawe

Paleti

Dodavawe starter kultura 

Ladewe/me{awe 18
o

S

Skladirawe na oladen ajran

Dobavuva~ na 

starter kulturi

Priem

Skladirawe

-40 
o

S

Podgotovka na 

starter kultura

Fermentacija  rN  4,58 -rN  4,53

CP 3

Dobavuva~ na 

kan~iwa

Priem

Skladirawe

Skladirawe <8
o

S

Pasterizacija 

T kr. 90
o

S T cel. 92
o

S 300 sek 

SSR2

Ladewe/skladirawe 4
o

S

Homogenizacija 

Zagrevawe

Deaeracija 

Homogenizacija 

Pasterizacija

 >72
o

S 15 sek 

CP 2

Filtrirawe 0,5 mm

CP 4

Dobavuva~ na 

granulat 

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na  

voda

Priem

Pasterizacija 

T kr. 90
o

S T cel kr. 92
o

S  15 Sek 

SSR 3

Dobavuva~ na  sol

Priem

Skladirawe

Me{awe 

Dobavuva~ na 

alufolija

Priem

Skladirawe

Polnewe i pakuvawe 

vo ~a{ki

Dodavawe na voda i sol

Priem na mleko 

(negativen anatibiotik 

test) CCP 1

Isporaka i distribucija

Temp. 4-8
o

S   

CP 6  
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Органограм на текот на производениот процес  - Кисела павлака 
 

Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Ladewe 4
o

S 

Skladirawe <8
o

S  

CP 

Zagrevawe

Deaeracija 

Separacija 

Standardizacija 

Ladewe 4
o

S

Skladirawe 4
o

S

Polnewe

Grupno pakuvawe vo tacni

Dobavuva~ na 

tacni

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

kan~iwa 

Filtrirawe

Paleti

Priem

Skladirawe

Filtrirawe 3 mm 

CP 1

Dobavuva~ na 

starter kultura

Priem

Skladirawe 

- 40 
o

S

Ladewe/skladirawe  <8 
o

S  

Dodavawe starter kultura 

Pasterizacija 

T kr. 90
o

S  T cel. 92
o

S 300 sek  

CCP 2

Zagrevawe 79
o

S

Deaeracija 

Homogenizacija 

Dobavuva~ na 

alufolija

Priem

Skladirawe

Predgrevawe 30-43  
o

S

Skladirawe 

Temp. 4-8
o

S   

CP 3

Fermentacija  - rN 4,70-4,50  CP 2
Temp. 38-40

o

S 

Intenzivno ladewe 4 -8
o

S

Ozna~uvawe

Grupno pakuvawe so stre~ 

folija

Isporaka i distribucija

Temp. 4-8
o

S   

CP 4  

Priem na mleko 

(negativen anatibiotik 

test) CCP 1
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Органограм на текот на производениот процес  - Кисело млеко 
 

Dobavuva~ na 

surovo mleko 

Ladewe 4
o

S 

Filtrirawe 3mm

CP 1

Zagrevawe 59
o

S

Deaeracija 59-55
o

S

Separacija 

Standardizacija 

Baktofugirawe

Pasterizacija 

72 
o

S 15 sek 

CP 2

Ladewe 38-43 
o

S  

Skladirawe 

Temp. 4-8
o

S   

CP 4

Dobavuva~ na 

tacni 

Priem

SkladiraweFiltrirawe

Isporaka i distribucija  

Temp. 4-8
o

S   

CP 5

Paleti

Dodavawe starter kultura 

Dobavuva~ na 

stre~ folija za 

grupno pakuvawe

Priem

Skladirawe

Dobavuva~ na 

starter kulturi

Priem

Skladirawe

-40 
o

S

Prefrluvawe i polnewe vo 

kan~iwa i ozna~uvawe

Dobavuva~ na 

kan~iwa

Priem

Skladirawe

Skladirawe <8
o

S

Pasterizacija 

T kr.>90
o

S  T cel. >92
o

S 300 sek 

SSR 2

Ladewe/skladirawe 4
o

S

Homogenizacija 

Zagrevawe 79
o

S

Deaeracija 79-75
o

S

Homogenizacija 

Dobavuva~ na 

alufolija

Priem

Skladirawe

Fermentacija  - rN 4,70-4,50  CP 3
Temp. 38-40

o

S 

Intenzivno ladewe 4 -8
o

S

Grupno pakuvawe vo tacni 

Grupno pakuvawe vo stre~ 

folija

Ozna~uvawe

Priem na mleko 

(negativen anatibiotik 

test) CCP 1
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Органограм на текот на производениот процес - УФ Бело сирење 
 

Добавувач на 

сурово млеко

Прием на млеко 

(негативен антибиотик 

тест)  ССР 1

Ладење +4
оС 

Филтрирање 

филтер 3 мм CP 1

Загревање 59оС

Деаерација 59-55оС

Сеапарација

Стандардизација

Пастеризација
.> 75оС/15 сек СР2

Ладење 31оС 

Складирање 6 -10оС  CP 4

Добавувач на 

капачиња
Добавувач на 

картонски кутии

Прием

Складирање

Прием

Складирање

Добавувач на стреч 

фолија

Прием

Складирање

Филтрирање

Зреење 6 -10оС / 4-5 дена

Добавувач на 

ензим

Прием

Складирање +4оС

УВ стерилизација и полнење во 

канчиња

Инкубација 32-34 оС/16-24 часа 
рН 4,5-4,7  CP 3

Добавувач на 

мембрана

Прием

Складирање

Добавувач на 

стартер култура

Прием

Складирање -40оС

Добавувач на сол

Прием

Складирање

Складирање  +<8
оС

Пастеризација 
Т кр 76оС Т цел. 78оС 

ССР 2

Ладење/складирање 4оС

Хомогенизација

Загревање 55оС

Ретентат 

Добавувач на 

алуфолија

Прием

Складирање

Ултрафилтрација Пермеат 

Затворање на канчиња
(стерилни услови)
- Ставање мембрана

- Дозирање сол 
- Затварање со фолија

Затварање со капак

Подготовка и додавање 

стартер култура 

и ензим

Коагулација (стерилни услови)

Групно пакување

Испорака и дистрибуција
6 -10оС CP 5

Групно пакување 

со стреч фолиаПалети

Добавувач на 

канчиња

Прием

Складирање
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Опрема  
 
Целокупната опрема инсталирана во “БАЛКАНСКА МЛЕКАРА” ДООЕЛ – Скопје 
е изработена од некородирачки челик наменет за прехранбена индустрија.  
За потполна функционалност односно за производство на споменатите 
производи објектот е екипиран со следната опрема: 
 
а. Приземен дел од главниот објект (производен дел) од 5089,81 м2  
  
 Простор за процесирање на млекото се состои од: 

1. Плочест топлински изменувач за сурово млеко со пумпа 
 - производител: TETRA PAK;  
                   - тип: Tetra Plex 

2. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од ЦИП станицата  
 - производител: Alfa Laval;  
     3. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
      4. Систем на цевководи 

- функција: трансфер на млеко и средства за чистење;  
      5.  Балансен лонец на пастеризаторот BTD 
 - производител: TETRA PAK;  
 - функција: балансен сад со пловак;  
      6. Центрифугална пумпа на пастеризаторот 
 - производител: TETRA PAK;  
      7. Пастеризатор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Therm Lacta   

-технички карактеристики: термички режим 4оС/64оС/74оС/92оС/40оС-
45оС/4оС; време на задржување 15  и 300 секунди;  

      8. Цевни задржувачи  
 - производител: TETRA PAK;  
 - интервал на задржување: 15 и 300 секунди;  
      9. Термограф за запишување на температурата 
 - производител: TETRA PAK;  

- функција: континуиран запис на температурите на пастеризација и 
ладење на пастеризираното млеко;  

    10. Деаератор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Arlox   
    11. Сепаратор  
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 - производител: Alfa Laval; 
 - тип: NRV x 314 KGV   
   12. Стандардизатор на млечна маст  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Alfast Plus   
   13. Бактофугатор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Centry BB 714 HGV   
   14. Хомогенизатор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Alex   
   15. Плочест топлински изменувач со сад за ладење на стандардизирана 
млечна маст и пумпа  
 - производител: TETRA PAK;  

- функција: ладење на стандардизираната млечна маст;  
  16. Танк за млеко со додатоци Т031 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
    17. Три танка за складирање на млеко за припрема на јогурт Т032, Т033 и 
Т034 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
    18. Три танка за складирање на стандардизирана млечна маст Т042, Т043 
и Т044 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
    19. Уред за надворешно пенливо чистење на опремата - Buster  
 - производител: Grundfos; 
 - тип: CR 8;  
    20. Сателит за површинско чистење со пена 
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
 
 Простор за стерилизатор и асептички танк  се состои од:  

1. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од самостојниот 
ЦИП систем  

 - производител: Alfa Laval;  
     2. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
      3. Систем на цевководи 

- функција: трансфер на млеко и средства за чистење;  
      4.  Балансен лонец на стерилизаторот BTD 
 - производител: TETRA PAK;   
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      5. Центрифугална пумпа на стерилизаторот 
 - производител: TETRA PAK;  
      6. Стерилизатор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Therm Aseptic Flex   
 - интервал на загревање: 133-140оС; работна температура 137оС;  
      7. Цевен задржувач  
 - производител: TETRA PAK;  
      8. Термограф за запишување на температурата 
 - производител: TETRA PAK;  
      9. Деаератор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Arlox   
    10. Хомогенизатор  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Alex   
    11. Асептички танк за стерилно млеко 
 - производител: TETRA PAK;  
                  - тип: Tetra Allsafe 
    12. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
 
 Простор за технолози и одржување се состои од:  
      1. Компјутер со комплетна поддршка; 
      2. Работни маси и столови; 
      3. Рафтови за документација, и др. 

 
 Простор за централна контрола се состои од: 
      1. Пулт со компјутер и командна табла  
      2. Телефон; 
      3. Работни маси и столови и други помагала.  
 ЦИП станица за чистење на машините за полнење се состои од: 
      1. ЦИП систем;  

 - производител: TETRA PAK;  
 - тип: Tetra AlCip 200 140-2 (една линија 3A);  

      2. Систем на пумпи 
 - производител: Alfa Laval;  
     3. Цевководен систем за ЦИП чистење и уреди за чистење 

- функција: дистрибуција и распрскување на растворите со 
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средствата за чистење. 
 

 Простор за делови и консуматори се состои од: 
1. Рафтови, регали, полици и др. 

 
 Простор за чистење со ЦИП се состои од: 
      1. ЦИП систем за чистење на опремата на прием на сурово млеко;  

 - производител: TETRA PAK;  
 - тип: Tetra AlCip 100 140-1 (една линија 1A); 

      2. Систем на пумпи 
 - производител: Alfa Laval;  
     3. Цевководен систем за ЦИП чистење и уреди за чистење 

- функција: дистрибуција и распрскување на растворите со 
средствата за чистење. 

      4. CIP систем за чистење на процесната опрема;  
 - производител: TETRA PAK;  
 - тип: Tetra AlCip 200 140-2 (две линии 2A и 2B); 

      5. Систем на пумпи 
 - производител: Alfa Laval;  
      6. Цевководен систем за ЦИП чистење и уреди за чистење 

- функција: дистрибуција и распрскување на растворите со 
средствата за чистење; 

     7. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
 Простор за приготвување на смеси и чување се состои од: 

1. Плочест топлински изменувач со пумпа 
 - производител: TETRA PAK;  
                   - тип: Tetra Plex 

2. Уред за греење на вода преку плочест топлински изменувач 
 - производител: TETRA PAK;  
      3. Уред за мешање на додатоците и аромите со млекото  
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra AlMix Unit   
      4. Танкови за мешање на млеко со додатоци и ароми Т035 и Т036 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
      5. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од ЦИП станицата  
 - производител: Alfa Laval;  
     6. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
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      7. Систем на цевководи 
- функција: трансфер на млеко и средства за чистење; 

       8. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  

 
 Главна лабораторија и микробиолошка лабораторија се состои од: 
      1. Милкоскан  
        - производител: FOSS - Denmark; 
                - тип: Milkoscan FT 120; 

- функција: одредување на хемискиот состав на суровото млеко  
(млечна маст, протеини, лактоза, вкупна сува материја, вода,   
специфична тежина, додадена вода); 

      2. Фудскан  
        - производител: FOSS - Denmark; 
                - тип: Foodscan Lab; 

       - функција: одредување на хемискиот состав на производите; 
      3. Бактоскан  
        - производител: FOSS - Denmark; 
                - тип: Bactoscan FC 50 HS; 

- функција: одредување на вкупен број на бактерии во суровото 
млеко;  

      4. Фосоматик  
        - производител: FOSS - Denmark; 
                - тип: Fossomatic Minor; 

- функција: одредување на вкупниот број на соматски клетки во 
суровото млеко; 

      5. Апарат за подоготовка на дестилирана вода  
        - производител: Millipore - USA; 
                - тип: ELIX 10 System; 

- функција: припремање на дестилирана вода за потребите во 
лабораторијата;  

      6. Криоскоп  
        - производител: Advanced Instruments - USA; 
                - тип: Cryoscope 4250; 

- функција: одредување на додадена вода во суровото млеко; 
       7. Антибиотик тест  
        - производител: DSM - Holland; 
                - тип: Delvo X Press; 

- функција: одредување на антибиотик во суровото млеко; 
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      8. pH Метар  
        - производител: Sentron - Holland; 
                - тип: pH Titan Meter Benchtop; 

- функција: одредување на активната киселост во суровото млеко и 
производите;  

       - интервал: 0-14; 
      9. рачни pH метри  X 4   
        - производител: Alla France - France; 
                - тип: pH meter manual; 

- функција: одредување на активната киселост во суровото млеко и 
производите;  

               - интервал: 0-14; 
     10. Лабораториска вага  
        - производител: Adam Equipment - GB; 
                - тип: ACB plus 300 Compact Balance; 

- функција: прецизно вагање на испитуваните примероци; 
     11. Термостат  
        - производител: Pol Eko - Poland; 
                - тип: Single-Thermostatic Cabinets ST3/B/40; 

- функција: термостатирање и инкубирање на примероците од 
производите и подлогите на одредена темпертура; 

                   - интервал: +3 - +40оС; 
    12. Водена бања  
        - производител: GFL - Germany; 
                - тип: Water Bath 1004; 

- функција: загревање на испитаните примероци на одредена 
температура и време;  

                   - интервал: 0-100оС; 
     13. Фрижидер  
                - тип: Pol-Eko Aparatura RS 232; 

- функција: ладење и одржување на примероците за испитување и 
дел од реагенсите;  

14. Термометри, пипети, автоматски пипети, бирети, ерленмаерки, 
саатни  стакла, прскалки и друга лабораториска опрема.    
 

  Два простора за инкубација се состојат од: 
1. Термостат за испитување на бомбажа на готовите производи; 
2. Замрзнувач за чување на стартер култури 

 
 Простор за ферментација на киселомлечни ферментирани производи 
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се состои од: 
      1. Танкови за ферментација на киселомлечните производи/јогуртот 
Т061, Т062, Т063 и Т064 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  

2. Плочест топлински изменувач со пумпа 
 - производител: TETRA PAK;  
                   - тип: Tetra Plex 
      3. Позитивна пумпа за јогурт  
 - производител: Alfa Laval;  
      4. Танкови за складирање на оладен јогурт Т066 и Т067 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
      5. Уред за додавање и мешање на додатоците и аромите во јогуртот 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Food Feeder танк со пумпа  
      6. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од ЦИП станицата  
 - производител: Alfa Laval;  
      7. Систем на цевководи 

- функција: трансфер на јогуртот и средствата за чистење; 
      8. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
 
 Простор за контрола на ферментација на киселомлечни ферментирани 

производи се состои од: 
1. Команден пулт со автоматска регулација на процесот на 
ферментација, ладење, складирање, мешање на додатоци и ароми во 
јогуртот. 

 
 Простор за полнење на производите (кисело млечни производи) се 

состои од: 
1. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од ЦИП системот за 
полнилки  

 - производител: Alfa Laval;  
     2. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
      3. Систем на цевководи 

- функција: трансфер на млеко и средства за чистење;  
      4. Полнилка за јогурт и јогурт со додатоци и ароми 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Top 3 S1/S2;  
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     5. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
     6. Полнилка за кисело млеко и јогурт во чашки 
 - производител: Primodan - Danmark; 
 - тип: 530/4 
     7. Полнилка за кисело млеко во чашки 

      - производител: BWI  
     6. Полнилка за кисело јогурт -  Stick Pack  
 - производител: HASSIA - Germany 
 - тип: SVL 8/6 
 
 Простор за асептичко полнење на производите (UHT) се состои од:  

1. Систем на пумпи за млеко и средства за чистење од самостојниот 
ЦИП систем  

 - производител: Alfa Laval;  
     2. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
      3. Систем на цевководи 

- функција: трансфер на млеко и средства за чистење;  
      4. Полнилка за стерилни производи (млека и млека со додатоци) 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra А3 Flex TBA 1000 S;  
      5. Полнилка за стерилни производи (блага павлака/крем) 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Clasic Aseptic-25 (TCA-25);  
     6. Сателит за површинско чистење со пена  
 - производител: EcoLab - Danmark; 
 - тип: S 310;  
 Простор за производство на UF сирење  се состои од:  

 
1. Единица за ултрафилтрација 

 - производител: DSS Данска 
 - тип:; UF Fetaline 

2. Пастеризатор за ретентат  
 - производител: Alfa Laval Данска 
 - тип: M6-MBASE 

3. Хомогенизатор  
 - производител: Данска  
 - тип: SPX G15 - 2,55 B 
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4. Линија за UF бело сирење со единица за пакување   
 - производител: Primodan Данска  
 
 Простор за зреење на UF бело сирење  се состои од:  
 
      1.  Систем за одржување на температура   

- функција: одржување на температурата од 32 до 34 оС; 
  
 Простор за ферментација на кисело млеко и кисела павлака се состои 

од:  
 
      1.  Систем за одржување на температура   

- функција: одржување на температурата од 38 до 40 оС; 
 - инсталирана моќност:  

 
 Простор за интензивно ладење на киселомлечни производи  се состои 

од: 
      1.  Разладен систем за ладна комора/агрегат за ладење   

- функција: интензивно ладење  
 
 Простор за складирање на UF бело сирење се состои од:  
 
      1.  Разладен систем за ладна комора/агрегат за ладење   

- функција: постигнување на 4оС во ладната комора; 
 

 Простор за опрема за дистрибуција на производите по полнењето  се 
состои од:  

Опрема за дистрибуција по обичното неасептичкото полнење 
      1. Систем за транспорт на спакуваниот производ/ленти Conveyor-и со        
уред за контрола на Conveyor-ите   
 - производител: TETRA PAK;  
      2. Машина за групно пакување во Shrinc фолија 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Shrinc 62;  
      3. Апликатор на капаче на линијата S1 Base 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Capper Base;  
       4. Апликатор на капаче на линијата S2 Midi 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Capper Midi;  
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       5. Машина за групно пакување во кутии     x    2 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Cardboard Packer;  

 
Опрема за дистрибуција по асептичкото полнење 

1. Систем за транспорт на спакуваниот производ/ленти Conveyor-и  
 - производител: TETRA PAK;  
     2. Акумулатор на полна амбалажа со спакуван производ 
                   - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Acumulator Helix;  
      3. Апликатор на сламки 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Straw Applicator;  
      4. Апликатор на Re Cap 2 капачиња 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Re Cap 2 Applicator;  
      5. Апликатор на Slim Cap капачиња 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Slim Cap Applicator;  
      6. Машина за групно пакување во кутии 
 - производител: TETRA PAK; 
 - тип: Tetra Cardboard Packer;  
 
 Простор за складирање на амбиентална температура се состои од: 
      1. Вилушкари X 2 
 - функција: транспорт на спакуваниот и палетиран производ;  
                   - носивост: max 2000 kg/вилушкар 
      2. Палети, маси, столови и други помагала за експедиција. 

 
 Простор за складирање на ниски температури/ладна комора (4оС) се 

состои од: 
      1.  Разладен систем за ладна комора/агрегат за ладење   

- функција: постигнување на 4оС во ладната комора; 
- инсталирана моќност: 20,8 kW/h.  
 

Двата  складишни простора и за складирање на амбиентална температура 
и комората за складирање на производи на темепература под 8 С 
завршуваат со рампа за испорака на готовите производи. 

 
Пропратните простории од приземниот дел од главниот објект (производен 
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дел) се следните: 
 
 Простор за примарни материјали за пакување на производите - магацин 

за примарни материјали за пакување наредени на палети, полици, и др. 
 
 Простор за секундарни материјали за пакување на производите - 

магацин за секундарни материјали за пакување наредени на палети, 
полици, и др. 

 
 Канцеларија за магационер за материјали за пакување опремена со 

работна маса, столици, шкафчиња и др. 
 
 Простор за склад за состојки/додатоци  - магацин за додатоци или ароми 

во млекото опремен со палети на кои се поставени состојките. 
 
 Влезна платформа со скали и рампа  - рампа. 
 
 Просторија за обезбедување опремена со работна маса, столчиња, 

шкафчиња, предвиден е систем за надгледување. 
 
 Ходник - коридор. 
 
 Гардероби со санитарии за жени опремени со гардеробери, санитарии, 

тоалет, туш кабина, и др. 
 
 Гардероби со санитарии за мажи опремени со гардеробери, санитарии, 

тоалет, туш кабина, и др. 
 
 Трпезарија со кујна опремена со маси, столици, фрижидер, и др. 
 
 Простор за дезинфекција опремен со дез бариера за дезинфекција на 

раце и обувки. 
 
 Платформа за истовар истовар на суровини и материјали за пакување.  
 
б. Катниот дел од главниот објект (администрација) од 1259,04 м2  
 
 Конференциска сала опремена  со конференциски маси истолици и 

телефон. 
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 SHOW ROOM - простор за промоција на производите опремен со витрини, 
полици, и др. 

 
 Канцеларија за управител/менаџер опремена со работни маси, столици, 

компјутер, телефон, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за заменик управител/менаџер опремена со работни маси, 

столици, компјутер, телефон, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за аситент преведувач/аситент на комерција опремена со 

работна маса, столици, компјутер, телефон и факс, шкафчиња, и др. 
 
 Простор за магацин/архива опремен со шкафчиња, полици, маса столици, 

и др. 
 
 Сала за состаноци опремена со маси, столици, телефон, и др. 
 
 Канцеларија за директор на производство опремена со работна маса, 

столици, компјутер, телефон, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за менаџери за сурово млеко опремена со работни маси, 

столици, компјутери, телефони, шкафчиња, и др. 
 
 Сала за состаноци опремена со маси, столици, телефон, и др. 
 
 Канцеларија за директор на продажба и директор на набавки опремена 

со работни маси, столици, компјутери, телефони, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за извршен директор за маркетинг опремена со работна 

маса, столици, компјутер, телефон, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за претставници за продажба опремена со работни маси, 

столици, компјутери, телефони, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за дистрибутери-сала за состаноци опремена со работни 

маси, столици, телефон, и др. 
 Простор за рекламен материјал опремен со полици, витрини, и др. 
 
 Канцеларија за директор на финансии и административен асистент 

опремена со работни маси, столици, компјутери, телефони, шкафчиња и др. 
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 Канцеларија на шеф на сметководство и благајник опремена со работни 

маси, столици, компјутери, телефони, шкафчиња, и др. 
 
 Канцеларија за сметководство опремена со работни маси, столици, 

компјутери, телефони, шкафчиња, и др. 
 
 Сала за состаноци опремена со маси, столици, телефон, и др. 
 
 Простор за компјутерска опрема - опрема и поддршка. 
 
 Канцеларија за IT менаџер опремена со работна маса, столици, компјутер, 

телефон, шкафчиња, и др.  
 
 Кујна опремена со маси, столици, шкафчиња, ел. шпорет, садопер, 

фрижидер, и др. 
 
 Кафетерија - место за пауза/краток одмор. 
 
 Кафетерија - место за пауза/краток одмор. 
 
 Санитарии опремени со умивалници, WC школки, санитарни помагала, и 

др. 
 

в. Преточилница/истовар на сурово млеко  од 100,40 м2   
 
 Преточилница/истовар на сурово млеко  се состои од: 

1. Автоцистерна за сурово млеко со пумпа за исцрпување 
 - производител на цистерната: TETRA PAK;  
      2.  Приемен сад за сурово млеко 
 - производител: TETRA PAK;  

3. Пумпа за сурово млеко  
 - производител: Alfa Laval;  
     4. Систем на регулациони вентили 
                   - производител: TETRA PAK;  
      5. Систем на црева, цевководи 

- функција: трансфер на млеко и средства за чистење;   
      6. Мерач на проток 
 - производител: TETRA PAK;  
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г. Платформа за танкови за млеко од 160,00 м2 
 
 Платформата за танкови за млеко се состои од: 
      1. Три танка за складирање на суровото млеко Т011, Т012 и Т013 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
      2. Два танка за складирање на пастеризираното млеко Т021 и Т022 
 - производител: BID Mashinostroene - Bulgaria;  
 

д. Енергетски блок од 864,24 м2  
  
 Простор за производство на ледена вода се состои од: 
      1. Разладен систем за ледена вода/агрегат за ладење   

- производител: LTH Shkofja Loka - Slovenia; 
- тип: HA 500 z; 

 
 Компресорска станица се состои од: 

1. Компресори  X 2 
 - производител: Atlas Copco AirPower n.v. - Belgium; 
 - тип: GA 90;  
      2. Танк за воздух  
 - производител: Atlas Copco AirPower n.v. - Belgium;  

3. Сушител на воздух 
 - производител: Atlas Copco AirPower n.v. - Belgium;  
      4. Систем од цевководи и вентили за пренос на воздухот.    
 
 Хидростаницата се состои од 
      1. Хидростаница за технолошка индустриска вода  
 - тип: CN 65 - 200/185;  
      2. Хидрофлекс постројка за внатрешна ПП вода  
 - тип: CN 32 - 160/22;  
      3. Хидрофлекс постројка за надворешна ПП вода  
 - тип: CN 32 - 160/32;  

4. Резервоар за вода од 240 м3  
- функција: обезбедување на резервна вода; 

      5. Систем од цевководи и вентили за пренос на вода. 
    
 Трафостаницата се состои од: 

1. Трансформатор со моќност од 1 MW/h и 1600 А и можност за 
зголемување со плус уште 1 MW/h.  
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 Електропросторијата се состои од: 
      1. Командна табла за трансформаторот.  
   
 Просторија за третман/омекнување на вода се состои од: 
      1. Уреди за омекнување на вода X 2  
 - производител: Pentair Water; 
 - тип: катјонско анјонски јонско леватитски изменувачи;  
      2. Систем од пумпи, цевководи и вентили за пренос на вода. 
 
 Работилница и склад за резервни делови - за потребите на енергетскиот 

блок. 
  
 Акумулаторско полнење се состои од систем на акумулатори со 

складирана ел. енергија за моментално напојување при дефект на главниот 
систем за снабдување со ел. енергија. 

 
 Простор за производство на пареа и топла вода се состои од:  

1. Котел/генератор за производство на пареа со горилник и автоматска 
регулација на согорување   X  2 

- производител: котел TRF OROMETAL d.d. Hrvatska; горилник GL 
9/1-D - Italia; 

2. Колектори за редуцирање на притисок  X  2 
3. Резервоар за кондензат со волумен од 3 m3; 
4. Напоен резервоар со волумен од 6,4 m3; 
5. Дегазатор со волумен од 1,6 m3; 
6. Јонски омекнувач на вода со капацитет 4,3-8,4 m3/h; 
7. Две центрифугални пумпи (работна и резервна) за препумпување на 
кондензатот во напојниот резервоар со капацитет 15 m3/h;  
8. Топлински изменувач за парно греење со колектори за редуцирање на 
притисок, автоматика, пумпи за рециркулација и цевководен систем; 
9. Топлински изменувач/бојлер за санитарна топла вода со колектори за 
редуцирање на притисок, автоматика, пумпи за рециркулација и 
цевководен систем.  

 
 Санитарии се состојат од умивалник, WC школка, и други санитарни 

додатоци за потребите во енергетскиот блок. 
 
 Шахта за прифаќање на отпадна вода пред пречистителна станица. 
 
 Плато на ниво (+3,15) на кој се наоѓа резервоар. 
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 Сервисен мост за инсталации се состои од разводници, вентили, доводи и 

одводи на цевководи од флуиди од/до енергетскиот блок. 
 
ѓ. Пречистителна станица за отпадна вода  од 141,00 м2 
      1.  Пумпна станица - довод на отпадна вода до пречистителна станица; 
      2.  Барабан ситест филтер - за отстранување на крупен цврст отпад; 
      3. Реактор за мешање и балансирање - балансирање на проток на 

отпадна вода 
      4. Биореактор - разградување на растворливи органски нечистотии 

преку активен биолошки процес; 
      5.  Секундарно бистрење/седиментација - седиментација на биомасата; 
      6.  Адсорпционен регенерациски реактор А.Р.Р. - регенерација на 

биомасата; 
      7.  Флотација - издвојување на нечистотиите со флотација 
      8. Интермедијарни пумпни системи - транспорт на отпадната вода од 

барабан филтерот до реакторот за мешање и балансирање; 
         
е. Две портирници   

Опремени со работни маси, столици, телефони, безбедносни системи, и др. 
 
Системот за вентилација се состои од 10 клима комори поставени на 
западната и јужната страна од објектот. 
  - производител: IMP Klimat d.d. Ljubljana - Slovenia; 
 - тип: KHND; 
 - проток на воздух: 5,751  m3/h на кондициониран воздух 
                              6,326 m3/h на декондициониран воздух; 
 - притисок: 624 Pa на кондициониран воздух 
                     448 Pa на декондициониран воздух; 
 - моќност на моторот: 2,2 kW на кондициониран воздух 
                                                              2,2 kW/w на декондициониран воздух; 
 - вентилатор тип: BO 315.  
 
Возниот парк за оваа намена на објектот претставува полесни и потешки 
товарни возила (комбиња или камиони) за секојдневен дотур на сурово млеко и 
транспорт и дотур на сите потребни материјали во објектот. За секојдневен 
транспорт на суровото млеко компанијата располага со 5 камиони цистерни за 
сурово млеко и тоа 3 со капацитет од 14 тони и 2 со капацитет од 9 тони.  
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  
 

Млекарата “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – Скопје  е во приватна сопственост. 
Вработени се 236 вработени од кои дел се директно поврзани како извршители 
во производството а дел од нив се извршители во трговијата.  

Поставеноста и структурата на одделите е предвидено да е организирана со 
следните позиции: 

 Управување 

 Производство 

 Продажба и маркетинг 

 Набавка 

 Финансии 

 Одржување  
 

Бројот на вработените по оддели се предвидува да биде оргизиран со 
следните позиции и број на извршители :  
 

 Управител/менаџер............................................. 1 

 Супервизор на сервисот за поддршка................ 1 

 Секретар......................................................................... 2 

 Менаџер на ланецот за набавка ........................... 3 

 Менаџмент на млекарата......................................... 108 

 Контрола на квалитет................................................. 11 

 Производство ............................................................... 80 

 Одржување опремата......................................... 5 

 Одржување на електричната инсталација..........  12 

 Финансов менаџер...................................................... 8 

 Продажба.................................................................. 5 

  

Вкупно вработени: 236 

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. Ќе се 
назначи одговорно лице за заштита на животната средина. Истото ќе има 
одговорност за сите работи и прашања поврзани со животната средина, 
вклучувајќи ги ги здравјето и безбедноста на вработените. Ова лице ќе биде 
одоговорно за следење на технолошките процеси, вградената опрема и 
мониторингот на емисиите како и за тековната состојба на еколошките 
перформанси на Инсталацијата и подобрувањето на процесите онаму каде што 
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ќе има потреба. Воедно ќе се залага за навремено оневозможување и 
отстранување на сите нарушувања како во ртаботата така и во животната 
средина преку : 

 Обука и оспособување на работниците за внимателна и безбедна работа 
со опремата и заштитините мерки при манипулација со истите и 
материите што се применуваат, и  

 Навремена контрола и одржување на опремата во добра работна 
функција на личба заштита и заштитните средства. 

 

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 
 

Реф. 

бр  

Материјал/ 

Супстанција(1) 

ЦАС(4) 

Број 

Категорија на 
опасност(2) 

 

Моментално 
складирана 
количина 

Годишна 
употреб

а 

Р и С фрази(3) 

    (тони) (тони)  

 Кравјо млеко / / / / / 

 Шеќер      

 Готварска сол 7647-14-5 / / / Р-36;  
С,26,36 

 Арома јагода      

 Арома банана      

 Леплива траки: Tab, LS, 
IS 

     

 Тенко капаче      

 Тетра Пак фолија ТВА      

 Пластични кофички за УФ 
бело сирење 

     

 РЕ Гранулат      

 Фолија за пакување на 
сирење PET 

     

 РР пакување за ајран      

 Фолија за пакување на 
јогурт 

     

 Фолија за пакување на 
овошен јогурт (банана, 
јагода) 

     

 Капачиња за затворање      



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  
 Балканска Млекара ДООЕЛ - Скопје 

 

57 
 

HDPE 

 TT пакување      

 Вода 7732-18-5 / / / / 

 Електрична енергија / / / / / 

 Најлонска фолија  / / / / / 

 Стреч фолија      

 Картонски кутии за 
пакување на производи 

/ / / / / 

 Shell Alvania Grease EP     
( LF) 2 минерално масло 

671-647-0123 8 / / / 

 WEICOMIL-AFD 1 1310-58-3, 
61788-90-7,  
7681-52-9 

8 / / R22,31,34,35,41,5
0 

S20,23,26,36,37,3
9,45,57 

 WEICOMIL-SF 1 7664-38-2 
34590-94-8 
85536-14-7 

8 / / R22,34 

S26,36,37,39,45 

 CASSIDA FLUID GL 320  / / / / 

 SHEVRON FM Greace EP 8042-47-5     
1314-13-2 

/ / / / 

 SHELL GADUS S2 V100 3 877-276-7285     

 SHELL GADUS S2 U1000 
1 

877-276-7285     

  MOLYKOTE G-5032 
GREASE 

/ / / / S 41 

 SHELL OMALA S2 G 220 91745-46-9 Xi,N   R43,51,53 

 RIVOLTA  68037-01-4 / / / / 

 P3-Horolith Fl 7697-37-2   
7664-38-2 

C,R35   R35  
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3- Lubostar CP  55965-84-9 R34 / / R34,50,53  
S2,24,36,37,39 

 P3-Topax 66 7681-52-9   
1310-73-2 

85408-49-7 

C,R35,N / / R35,31,50 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3-ULTRASIL 67 68955-55-5 
84649-84-3 

Xi / / R41,38 
S2,7,26,36,37,39 

 P3-ULTRASIL 69 NEW  548-08-07    
1310-58-3 

Xi / / R35 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3-ULTRASIL 75 7697-37-2   C,R35 / / R35 
S2,7,26,36,37,39,4
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7664-38-2 5 

 P3 Ultrasil 115 1310-58-3       
64-02-8        

1310-73-2 

Xn, Xi   R20,22,35,41 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3-mip CIP 1310-73-2 C,R35   R20,22,35,41 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3 – Oxonia active 150 64-19-7       
7722-84-1       
79-21-0 

Xn, Xi   R7,20,21,22,37 
S2,7,26,36,37,39,4
5,50 

 P3 – oxypak D 7722-84-1 Xi   R7,20,21,22,37 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3 – Topax 12 68188-18-1 112-
34-5 273-281-2 

Xi   R7,20,21,22,37 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3 – Topax  56 7664-38-2      
112-34-5    

68955-55-5 
5293-07-0 

Xi,N   R35 
S2,7,26,36,37,39,4
5 

 P3 – Topax 990  2372-82-9     
273-281-2 

64425-86-1 

   R38,41,50 
S2,26,37,39 

 SHELL TELLUS S2 V 32 / 67/548/EEC    

 SHELL TELLUS S2 V 46 /  67/548/EEC    

 SHELL TELLUS S3 M68  67/548/EEC    

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 
 

WEICOMIL-AFD 1  е алкално пенливо средство за хигиена наменето исклучиво во 
млепроизводтството, со жолта боја и карактеристичен мирис. Реагира со вода, 
киселини и лесни форми на водород при што развива топлина. Се категоризира 
како нагризувачко средство кое предизвикува каустичен ефект на кожата и со него 
треба да се постапува според општите процедури на EC класификацијата. 

- WEICOMIL-SF 1 е киселопенливо средство за хигиена  наменето исклучиво во 
млепроизводтството, без боја и карактеристичен мирис. Реагира со вода, 
киселини и лесни форми на водород при што развива топлина. Се категоризира 
како нагризувачко средство кое предизвикува каустичен ефект на кожата и со него 
треба да се постапува според општите процедури на EC класификацијата. 
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- CASSIDA FLUID GL 320  е маст со висок квалитет исклучиво наменет за 
подмачкување во прехранбената индустрија. Од причина што се користи во 
прехранбената индустрија не е опасен ниту за човекот ниту за животната средина. 
Отпадната амбалажа после негово добро чистење може да се рециклира. 

- Chevron FM Grease EP  - е маст со висок квалитет исклучиво наменет за 
подмачкување на машини кои се користат во прехранбената индустрија. По боја е 
бел, без вкус, водоотпорен и со мазна конзистенција. Од причина што се користи 
во прехранбената индустрија не е опасен ниту за човекот ниту за животната 
средина. Биоразградлив е со што не може да предизвика било какво оштетување 
на животната средина. 
- SHELL GADUS S2 V100 3 и SHELL GADUS S2 U1000 1 е универзална маст за 
подмачкување во индустријата. Главните состојки се биоразградливи но содржи и 
компоненти што може да останат постојано во околината. Нема канцерогени 
ефекти. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
- MOLYKOTE G-5032 GREASE е средство за подмачкување и адитив воедно. Не е 
штетен согласно членот 31 од Анекс II  од EU REACH регулативата. Не 
предизвикува никакви опасни реакции при негов контакт. Со отпадот треба да се 
постапува во согласност со законската регулатива. 
- SHELL OMALA S2 G 220  е минерално редукторско масло со ЕП адитиви. Не е 
класифицирано како опасно според ЕК критериумите, и не е класифицирано како 
канцерогено. Главните состојки се биоразградливи но содржи и компоненти што 
може да останат постојано во околината. Отпадот треба да се предаде на 
овластени компании. 
- RIVOLTA  е синтетичко масло кое е неменето во прехранбената индустрија. Не е 
класифицирано како опасно според ЕК критериумите, и не е класифицирано како 
канцерогено. Главните состојки се биоразградливи но содржи и компоненти што 
може да останат постојано во околината. Отпадот треба да се предаде на 
овластени компании. 
- P3-Horolith Fl е средство за перење на база на азотна киселина со бистра боја и 
остар мирис. Треба да се чува во нормални услови согласно MSDS  листата. 
Создавањето на отпад треба да се минимизира и да се отстранува на безбеден 
начин. 
- P3- Lubostar CP е средство за подмачкување, течност со бела боја и слаб 
мирис. Нема значајно влијание при негово вдишување, проголтување и контакт со 
очите. Создавањето на отпад треба да се минимизира и да се отстранува на 
безбеден начин. 
- P3-Topax 66  е алкално средство за перење со пена со полуавтоматско 
вбризгување на воздух, светло жолта боја и мирис на хлор. Содржи активни 
супстанции кои се биолошки разградливи во склад со регулативата за детергенти 
648/2004/EC. Создавањето на отпад треба да се минимизира и да се отстранува 
на безбеден начин. 
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- P3-ULTRASIL 67  е слабо алкално средство за перење со светло жолта боја и 
слаб мирис. Има иритирачко дејство и се препорачува внимателно ракување. Овој 
производ не е предмет на еколошка класификација.  
- P3-ULTRASIL 69 NEW е производ за чистење во прехранбена индустрија за CIP 
процесот. Жолтеникава течност без мирис. Се препорачува внимателно 
користење. Создавањето на отпадот треба да се избегнува или сведе во најмала 
можна мера. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
- P3-ULTRASIL 75 е производ за чистење во прехранбена индустрија за CIP 
процесот. Светло жолта  со слаб мирис на база на азотна киселина. Се 
препорачува внимателно користење. Создавањето на отпадот треба да се 
избегнува или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на 
овластени компании. 
- P3 Ultrasil 115 е производ за чистење во прехранбена индустрија за CIP 
процесот. Течност со смеѓа боја и остар мирис. Создавањето на отпадот треба да 
се избегнува или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на 
овластени компании. 
- P3-mip CIP е производ за чистење во прехранбена индустрија за CIP процесот, 
течност со жолтеникава боја и без мирис. Создавањето на отпадот треба да се 
избегнува или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на 
овластени компании. 
- P3 – Oxonia active 150  е средство за дезинфекција, со бистра боја и остар 
мирис. Треба да се чува и ракува во согласност со условите препорачани од 
производителот. Создавањето на отпадот треба да се избегнува или сведе во 
најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
- P3 – oxypak D е средство за дезинфекција, со бистра боја и остар мирис на база 
на водород пероксид. Треба да се чува и ракува во согласност со условите 
препорачани од производителот. Создавањето на отпадот треба да се избегнува 
или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на овластени 
компании. 
- P3 – Topax 12 средство за перење со пена со полуавтоматско вбризгување на 
воздух. Течност со жолта боја и мирис на хлор. Треба да се чува и ракува во 
согласност со условите препорачани од производителот. Создавањето на отпадот 
треба да се избегнува или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се 
предаде на овластени компании. 
- P3 – Topax 56 средство за перење со пена со полуавтоматско вбризгување на 
воздух. Течност со жолта боја и слаб мирис. Треба да се чува и ракува во 
согласност со условите препорачани од производителот. Создавањето на отпадот 
треба да се избегнува или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се 
предаде на овластени компании. 
- P3 – Topax 990 средство за дезинфекција со светло жолта боја и мирис на 
оцетна киселина. Треба да се чува и ракува во согласност со условите 
препорачани од производителот. Создавањето на отпадот треба да се избегнува 
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или сведе во најмала можна мера. Отпадот треба да се предаде на овластени 
компании. 
- SHELL TELLUS S2 V 32  е високо рафинирано минерално масло кое се користи 
во хидрауличните системи. Не е класифициран како опасен по ЕК критериумите. 
Тоа е течност со светлобраон боја и благ мирис на јаглероден водород. Главните 
состојки се биоразградливи но содржи и компоненти што може да останат 
постојано во околината. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
- SHELL TELLUS S2 V 46 е високо рафинирано минерално масло кое се користи 
во хидрауличните системи. Не е класифициран како опасен по ЕК критериумите. 
Тоа е течност со светлобраон боја и благ мирис на јаглероден водород. Главните 
состојки се биоразградливи но содржи и компоненти што може да останат 
постојано во околината. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
- SHELL TELLUS S3 M68 е високо рафинирано минерално масло кое се користи 
во хидрауличните системи. Не е класифициран како опасен по ЕК критериумите. 
Тоа е течност со светлобраон боја и благ мирис на јаглероден водород. Главните 
состојки се биоразградливи но содржи и компоненти што може да останат 
постојано во околината. Отпадот треба да се предаде на овластени компании. 
 

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 
 

Во текот на работата на Инсталацијата ќе се создава комунален комерцијален 
и неопасен идистриски 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 животинско 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 не може да се земат како точни. 

Во текот на производството нема да има продуцирање на опасен отпад. 
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Реф. 
бр 

Вид на отпад 

/материјал 

Број од 
Европскиот 

каталог на отпад 

Количина Преработка/ 

одложување 

 

Метод и локација 
на одложување 

   Количина по 
месец 

 ШтониЌ 

Годишна 
количина 

ШтониЌ 

  

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

 Отпад од животинско 
потекло 

02 02 02  / Собирање во 
пластични кеси 

 

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  Материјали 
несоодветнио за 
консумирање или 

преработка 

02 02 03  / Собирање во 
пластични кеси 

 Мил од третирање на 
отпадни води 

02 02 04  / Отстранување 

 Друг отпад         02 02 99  / Отстранување 

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

 Пакување од хартија и 
картон 

15 01 01  ~/ 

 

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
  Пакување од пластика 15 01 02  / 

 Пакување од метал 15 01 04  / 

 Пакување од 
композитни 
материјали 

15 01 05  / 

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  /  

 

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 

 Пластика 20 01 39  /  

 Метал 20 01 40  /  

 Измешан комунален 
отпад 

20 03 01  / Собирање и 
отстранување 

 

Доколку  количините на отпад ја надмината 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 31 Септември во тековната 
година.  
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Согласно пак со член 39  од истиот закон , Операторот ќе назначи стручно 
оспособено лице – Управител за отпад, кое ќе биде должно за изготвување, 
спроведување и унапредување на Програмата за управување со отпад. 

VI.  ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 
Капацитет на котелот                 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

 
кг/час 

MW 

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

 
 

кг/час 
% 

NOx   mg/Nm3 

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

Маскимален волумен на емисија м3/час 

Температура о C(min)     о C(max) 

Периоди на работа   час/ден                Денови/годишно 

 

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

 Точкасти емисии  

 Фугитивни и потенцијални 

Како фугитивна и потенцијлна емисија може да се третира користењето на 
фреонот. Но поаѓајќи од фактот дека ќе се користи еколошки тип на фреон 
истиот нема да представува опасност за животната средина. 

За потребите на непрекинато одвивање на технолошкиот процес, греењето на 
потрошната санитарна вода,  пареата неопходна за производствените процеси  
и греењето на просторот во предметната градба и анексот – управната зграда, 

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 

 Nm3/час  

Тип на 
филтер/циклон/

скрубер 
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ќе се обезбедува од поставените два парни котла марка  TPK OROMETAL тип 
ORO-4SA со називно топлинско оптеретување 2x2,563 kW со комплетна 
опрема ( напојна пумпа, сигурносен вентил, командна табла за 
управување,ограда со скали, вентили, постамент).Горилникот е комбиниран 
тип WEISHAUPT GL9/1  со капацитет ( 500-3600 kW). Котлите работат на 
нафта, а гасовите кои се создаваат при согорување на енергенсот ќе се 
одведуваат преку оџак со висина од 12 м. Регулирањето на работата на 
котлите е автоматско, што значи дека вклучувањето и исклучувањето на 
работата на пумпите е преку напојувањето од котларницата. Со ова се 
овозможува контролирано користење на енергенсот, заштеда а со тоа и 
помала емисија на гасови во атмосферата. Како резултат на согорувањето на 
нафтата во атмосферата се емитуваат CO, SO2 и NOx, чие количество на 
емитирање ќе биде во согласност со законските регулативи. 

Складирање на екстралесно масло за ложење 
 
Како основно гориво за ложење за котларата ќе се користи  екстра лесно масло  
за ложење. Складирањето на маслото  се врши  во резервоар со дупли плашт 
во волумен од 60 м3, 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. 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 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. 

Карактеристики на резвоарот : 

Фабрички број на резервоарот:481 
Година на производство: 2007 
Тип: RN-60 
Големина: 60м3 
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Должина: 11800мм 
Дијаметар: Ф2500мм 
sc=7mm-дебелина на ѕидот 
d=2500mm-надворешен пречник на цилиндричниот плашт 
p=2bar.-работен притисок 
k=240H/mm-пресметковна јачина 

Од причина што Инсталацијата сеуште не е започната со производство, а исто 
така котлите не се во функција, не се извршени 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.  При вршење на мерењата ќе се почитува законската 
регулатива, и ќе се следат граничните вредности за емисија при согорување во 
ложишта на течни горива со топлинска моќност на огништетоод 1MW до 50 MW 
- Табела 4  од Правилникот за гранични вредности за дозволените нивоа на 
емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги 
емитираат стационерните извори во воздухот ( Службен весник на Република 
Македонија бр.141/2010 ). 

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

Отпадните води што ќе  се генерираат во “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – 
Скопје главно ќе бидат 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 успеале 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 со предходен предтретман.  

Системот за пречистување на отпадните води  во форма на базен, се 
состои и функционира од следните компоненти и на следниот начин: 

 Пумпна станица - која служи за довод на отпадната вода до 
прочистителната станица. 

 Барабан ситест филтер - за отстранување на крупен цврст отпад. 
Прв чекор на третирање на отпадната вода е отстранување на 
цврстиот крупен отпад, како превенција од создавање на талози во 
базените и блокирање на пумпите. Отстранетиот отпад се издвојува, 
истиот може да се дехидрира со помош на преса, се издвојува во 
посебен сад од каде се изнесува како отпад. 

 Реактор за мешање и балансирање - ги врши основните биолошки 
функци, го балансира протокот на отпадната вода, крупните органски 
честици се разбиваат на поситни со помош на фина меурна 
вентилација со воздух, ги разредува токсичните супстанции (масло, 
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бактерициди) и ги неутрализира киселите или алкалните компоненти. 
Оваа компонента исто така може да го изолира биореакторот (да го 
стопира неговото полнење) доколку има потреба од негова проверка 
на празно. Сите овие функции обезбедуваат константно хранење на 
биореакторот и негово поефективно биолошко процесирање. 

 Биореактор - ги разградува растворените органски нечистотии преку 
активен биолошки процес со користење на биомаса. Интензивната 
подводна воздушна вентилација (аерација) овозможува мешање на 
масата и го интензивира метаболизмот на слободните 
микроорганизми (активна биомаса) за разградба на растворените 
нечистотии. Растворениот кислород е во форма на суспензија со 
масата. Во биореакторот се дозира хемикалија за неутрализација со 
што се подобрува ефектот на реакција. Ова се овозможува со т.н. 
дозирна станица за неутрализација. 

 Секундарно бистрење (Седиментација) - излезната маса од 
биореакторот сеуште содржи активна биомаса која во овој дел се 
таложи на дното од базенот кој е со конусна форма. Исталожената 
биомаса преку посебни воздушни пумпи се враќа во биореакторот. Со 
оваа постапка се исклучува потребата од пумпи за трансфер на 
талогот, а активноста на биомасата во биореакторот се интензивира. 

 Адсорпционен регенерирачки реактор АРР - системот вклучува 
регенерациска фаза во која дел од биомасата се издвојува во 
посебен адсорпционен регенерациски реактор каде се згуснува преку 
процес на најизменична вентилација и седиментација. Фактот дека во 
овој дел не доаѓа отпадна вода богата со онечистувања дава можност 
биомасата да се регенерира и дел од неа да се врати во 
биореакторот како би ја интензивирала неговата функција. Дел од 
издвоената флотациска маса во последниот чекор од 
прочистувањето (флотацијата) исто така се враќа во адсорпциониот 
регенерирачки реактор. 

 Флотација - во оваа фаза се издвојуваат нечистотиите со флотација. 
Предходно се додава флокулирачки агенс преку дозирна станица. 
Нечистотиите кои не можат да се отстранат со седиментација се 
издвојуваат во оваа фаза со помош на воздушни меури кои ја туркаат 
масат кон површината во танк наречен флотациска ќелија од каде 
одат во АРР додека прочистената вода се испушта во 
надворешниот одводен канал. 

 Интермедијарни пумпни системи - овие станици служат за 
транспорт на отпадната вода од барабан филтерот до реакторот за 
мешање и балансирање и од истиот до биореакторот како и за 
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повраток на наталожената и флотациската биомаса од секундарното 
чистење/флотацијата до биореакторот и АPP.  

Системот на третман на отпадни води овозможува комплетно отстранување на 
сите можни контаминенти во истата пред да биде испуштена во природниот 
реципиент. Но сепак за дополнителна сигурност ќе се врши контрола на 
квалитет на отпадната вода во овластена лабораторија при што ќе се следат 
сите параметри важни за отпадната вода согласно Законот за води и 
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) 
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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 анaлизи онака како што ќе му биде пропишано во 
дозволата за испуштање на отпадна индустриска вода согласно Законот за 
води,  а кои пак ќе бидат во согласност со 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 3, Табела 3 -  гранични вредности на 
ефлуенти од објектите и постројките за преработка на млеко и производство на 
млечни производи од Правилникот. 

 

 

Параметар Резултати  

(mg/l) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника на 

анализи 

 Датум 

 

Датум 

 

Датум 

 

Датум 

 

 Стандардна согласно 

законските прописи 

pH 6,5-9,0     MKC ISO 10523 

Температура 30     CM* 

Суспендирани честички – mg/l 35     MKC ISO 11923 

Талог 0,3      

Хемиска потрошувачка на 
кислород -  mgO2/l 

125mg/l     MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

Биоихемиска потрошувачка на 
кислород  - mgO2/l 

25 mg/l     MKC EN 1899-1 

Тешкоразградливи липофилни 
честички – mg/l 

20 mg/l     CM* 

Апсорбилни органски халогени 
– mgCl/l 

0,1 mg/l     MKC EN ISO 9377-2 

Хлор вкупен  -  mg/l 0,4 mg/l      

Вкупен Азот -  mgN/l 10 mg/l     MKC EN ISO 25663 

MKC EN ISO 7393-2 

MKC EN ISO 7393-3 

Амониум -  mgN/l  10 mg/l     MKC ISO 5664 

MKC ISO 7150-1 

Вкупен фосфор 2 mg/l      
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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 бидат возилата 
кои ќе бидат во функција на дотур на суровини, репроматеријали и 
разнесување и произведената роба, виљушкарите кои ќе ги товараат 
превозните средства. Како други извори на бучава ќе се појават и 
електромоторите на разладните уреди во погоните и магацините за 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 за 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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Од причина што самата Инсталација се наоѓа во стопански комплекс , и истата 
е опкружена со други стопански субјекти во околината нема локации кои ќе 
бидат осетливи на бучава. 

X.2 Вибрации 
 

Во текот на инсталирање на опремата ќе се преземат 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 во површински води и канализација : 

 Емисија од пречистителна станица  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. 
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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, HF, 

HCl 

Тековно Согласно важечката законска регулатива 
која ја уредува оваа материја 

Прашина Тековно Согласно важечката законска регулатива 
која ја уредува оваа материја 

 

XI.2 Предложен начин на мониторинг на емисии во води 

Параметар Фрекфенција на 
мониторинг 

Метод на земање на 
примероци 

Метод на 
анализа/техника 

pH 

   

С
ог

ла
сн

о 
Д

оз
во

ла
та

 з
а 

ис
пу

ш
та

њ
е 

от
па

дн
а 

ин
ду

ст
ри

ск
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

ко
нс

ка
та

 р
ег

ул
ат

ив
а 

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 
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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.  

 

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
 

Операторите кои поднесуваат барање за Б – интегрирана еколошка дозвола 
приложуваат предлог – програма за подобрување на работат 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 

- Промена на погонско гориво во котларата 

- Прибавување на потребните дозволи, согласно законската регулатива 
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ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Ознака Мерка Датум на 
завршување 

1 Изградба на септичка јама исклучиво 
за фекалии. 

Со оваа мерка ќе се постигне значително 
намалување на загадување на водите. 
Причината за ова е фактот што 
фекалната канализација ќе биде одвоена 
од индустриската со што ќе се намали 
оптеретувањето на прочистителната 
станица, а со тоа ќе се постигне и 
поголем ефектот на прочистување. 
Воедно ќе се потпише договор со 
овластено претпријатие за чистење на 
септичката јама. 

До крајот на годината 

2 Преминување на ТНГ или природен гас  
како гориво за ложење. 

Со оваа мерка ќе се намали 
загадувањето на атмосферата, особено 
на оние полутанти кои се емитираат при 
согорување на нафтата и мазутот. 
Значајно е тоа што ќе се избегнат 
сулфатните емисии. 

До крајот на годината 

3 Потпишување на договори со 
овластени компании за подигнување 
на отпад. 

Со почеток со работа 
на инсталацијата 

4 Добивање на Дозвола за испуштање 
на индустриска отпадна вода со 
претпријатието кое управува со 
каналот во кој се испушта третираната 
вода. 

1 месец 
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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 приописи од областа на сигурност на градбите, 
заштита од пожар, заштита при работа како и максималн заштита на животната 
средина. 

При градење на објектите, во зависност од ниваната намена водено е сметка 
за материјалите при градба, за нивната цврстина, назапалливост 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 

 Алермен централен систем за ППЗ ( детекција на пожар ) 

 Интерен мониторинг со камери ( видео надзор ) 

 Безбедносни светла  

Во Инсталацијата постои центарлен систем за детекција на пожар закој има 
атест 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 ќесе 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 же се одржуваат фо 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 
однсоно за изведување на одредена работа ќе бидат поставени, складирани на 
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определенот место така што ќе се овозможи лесен преглед и нивно месметано 
земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда а со 
тоа и штетни влијание врз животната средина.Суровините и готовите 
производи ќе се категотизираат 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 погонот 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 натпис 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 погон и осветлување 

Снабдувањето со електрична енергија ќе се врши од трафостаницвата која ќе 
биде сместена во дворот на предметната инсталација. Зарди безбедност на 
вработените нема да се смее да се вршат поправки на машните и редите без 
предходно истите да сиклучат од напон. Доколку настанат било какви кварови 
на електричната инсталација, отклонувањето на истиот 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 зазамјување. 

 Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот 

Од описот на начинот на ракување, скалдирање на суровините, производите и 
отпадот во предходните поглавја ккао можни потенцијални ( инцидентни ) 
емисии можата 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 
суривините 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 вработениотќе 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, упоптреба на впивателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и 
слични). Со ваквиот начин на изаштита од излевање нема да се предизвика 
загадување на животната средина. 

 Природни непогоди  



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  
 Балканска Млекара ДООЕЛ - Скопје 

 

78 
 

Доколку дојде до било каква природна непогода ( катастрофа ) порои, силни 
ветришта, земјотреси и сл. Тогаш , персоналот ведбаш ќе се еавкуира на места 
определени за таа намена, по што ќе следува заштита на објектите и оние 
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 ос службениот кадар или друго обучено лице 
за давање прва помош. Во колку попвредта е од поголем карактер и е потреба 
помош од стручни лица поврдста ќе се санира на лице место а птоа 
повредениот ќе се пренесе до најблиската здраствена установа. Сандачињата 
за прва помош ќе бидат поставени на видни и достапни места, а за 
потрошениот материјал ќе се води книга и ќе се надоплнува веднаш. Во случај 
на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи 
пријава за несреќен случај  при работа веднаш по несреќата или во орк 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 лили писмено да го извести трудовиот инспекто 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 “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – 
Скопје, следниве материјали се дефинирани како горливи: дрво ( дрвени 
струготини, врати , ламинати, подови, мебел ), текстил ( мебел завеси, алишта 
и гардероба ), хартија ( картонска и книжна абалажа, списи , книги и сл.), 
елетронски уреди ( компјутери, копири, апарати, принтери и сл). 

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

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

 Недосволена употреба на отворен оган и алат што искри, 

 Непрописно изведена електрична инсталација, 

 Дефекти во електричната инсталација 

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

 Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар. 

Според видот на запалливи материи кои ќе се наоѓаат во инсталацијата можни 
се пожари од следниве класи : 

 Класа А – пожари на цврсти запалливи 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 
коноколниот 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 ќе биде 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 извршена ќе биде обезбедан  заштита од опасен напон на 
допир преку заштитно заземјување со водење на трет односно петти 
проводник во инсталацијата; 

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

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

 Во случај на настанување на пожар во која било просторија на објектот, 
ќе биде изведен  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 
оттаму 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 патшта 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 13). Хидрантите се лесно видливи и поставени на 
растојание што овозможува рационална и ефикасна примена и употреба 
во случај на пожар; 

 во влезните партии на објектот на видно место ќе има поставено 
натписи/предупреувања: “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 преземе 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, 
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противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не 
претставува лична опасност по живот; 

 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, “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – 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 прглед 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.53/05,81/05.54/07.159/08.80/09.48/10.124/10,51/11 и 123/12 ), односно 
барањето за издавање Б интегрирана еколошка дозвола, операторот е обврзан 
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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, 

 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 сировина. 

 

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 : 
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 Дислокација на суровините и крајните производи, 

 Дислокација на процесната опрема 

 Дислокација на објектите или нивна пренамена, и  

 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 функционаланоста на опремата истата или 
ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се 
продаде како секундарна сировина. 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 целосно 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 
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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, 

 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 колочини истите ќе 
се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се 
додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив аќе 
постапуваат.  

 Редовно ќе се ажурира лисатата 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 
предвидува : 

- 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 употребата. Доколку остане одредена количина од 
некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија 
која поната 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 Македонија бр.09/11 и 51/11 ) каде што ќе го предвиди начинот на 
постапување со сите видови на отпад созадени на локацијата на објектот или 
објектите кои ќе се затвараат ( во зависност од тоа дали се работи за делумно 
или целосно затврање ).  
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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. 

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 Законот за управување со електрична и електронска опрема и 
отпадна електрична и електронска опрема.  

Објекти 

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

Градежниот отпад од цврстат 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 подаде, 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 потербите и измените кои ќе се направат н алокацијата како и со 
промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секој аизмена и со 
секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни 
ризици кои ќе произлезат од активноста на работат на Инсталацијата. 
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Пренамена на локацијата 

Инсталацијата “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – 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 задовлително 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, 51/11 и 123/12 )  и со 
Правилниците  кои ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови 
на отпад. 

  

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ  
 

Млекарата “ Балканска Млекара ДООЕЛ “ – Скопје, со ЕМБС 6763855 е 

регистрирана на 29.02.2012 година во Централниот регистар на Република 

Македонија ( Извод од централен регистар даден е во Прилог 1 ), и истата со 

Заклучок за извршена продажба на недвижност И.бр.1218/2012 го откупува 

имотот со комплетната инсталација на поранешната “ SWEEDMILK 

MAKEDONIJA DOO “ – Скопје. Инсталацијата  е лоцирана на парцелата КП 829,  

КО Илинден  место викано Каргач која опфаќа површина од 12 300 m2, а 

вкупната квадратура на објектите изнесува 11 152 м2 за што постои одобрение 

за градба издадено од Општина Илинден бр.10-1724/8 од 26.12.2006 година  

( дадено во Прилог 2 ).  

Примарната дејност на Балканска Млекара ДООЕЛ “ – Скопје е: 

 Да организира откуп на сурово кравјо млеко од индивидуалните 
произведувачи на  подрачјето кое го опфаќа млекарата и пошироко во 
републиката; 

 Да го прими откупеното млеко и преработи во производи по одреден 
асортиман и структура;  

 Да врши складно дополнување на асортиманот (различни видови на 
млечни производи вклучувајки пастеризирано свежо млеко со различна 
содржина на млечна маст; УХТ млеко во различни варијанти, содржина на 
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млечна маст, ароми и додатоци; киселомлечни ферметирани производи во 
различни варијанти, содржина на млечна маст, ароми и додатоци; кисела 
павлака во различни варијанти и содржина на млечна маст; и УФ Фета 
сирење) се со цел на подобро искористување на суровината и рационално 
производство; 

 Да врши снабдување на пазарот со готови производи во земјата и во 
странство. 
 

Капацитетот на млекарата е ограничен со капацитетот на опремата монтирана 
во самиот објект и магацинскиот простор за складирање на готовите 
производи. Бидејки магацинскиот простор за складирање на готови производи 
е доволно голем и не влијае врз одредувањето на капацитетот на млекарата, 
во таков случај монтираната опрема во објектот го лимитира производството. 
Инсталираниот капацитет на опремата во млекарата е   180 000 л/ден сурово 
кравјо млеко во производи по соодветен асортиман и структура. Како суровина 
за производство на споменатите производи се користи микробиолошко и 
хемиски исправно сурово кравјо млеко од регионот во кој се наоѓа млекарата и 
пошироко во републиката.  

Млекото се собира и транспортира до млекарата оладено во изолирани 
цистерни произведени од не'рѓосувачки челик. Од производствената фарма, 
млекото исклучиво се транспортира во опрема наменета за таа цел. Уредите и 
садовите за транспорт на млекото се избаждарени и произведени од 
не'рѓосувачки челик и во нив не смее да се менуваат својствата на млекото. 
Садовите за транспорт на млекото може лесно да се чистат, мијат и 
дезинфицират. Цистерните за транспорт се опремени со потребните апарати 
за префрлување на млекото во млекарата. (црева, пумпи и т.н.).  
Објектите ќе се снабдуваат со електрична енергија преку јавната 
ектродистрибутивна мрежа, а во рамките на. Со вода објектите ќе се 
снабдуваат од градскиот водовод. Во рамките на инсталацијата изградена е 
постројка за пречистување на отпадни води.  

Ракувањето со суровините, помошните материјали  и енергетските средства 
кои се употребуваат во и за процесите на производство ќе 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. 
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 
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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. Отпадните води ќе се  испуштаат во главниот канал со 
предходен предтретман  во пречистителна станица за отпадните води  со што 
се обезбедува 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 “ Балканска Млекара 
ДООЕЛ “. 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, 
51/11 и 123/12), 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.  

Предложените мерки за минимизирање на влијанието врз животната средина 
во случај на целосен престанок со работата на активноста на инсталацијата “ 
Балканска Млекара ДООЕЛ “ – 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. 
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Согласно претходно наведеното, може да се заклучи дека инсталацијата “ 
Балканска Млекара ДООЕЛ “ – Скопје нема да има значајни негативни 
влијанија врз животната средина, ниту голем потенцијал за загрозување на 
истата. 
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XVI.              ИЗЈАВА 
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Прилог 1 – Извод од Централен регистар  
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Прилог 2 – Одобрение за Градба  
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Прилог 3 – Имотен лист 
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Прилог 4 – Договор за отстранување на комунален цврст отпад 
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Прилог 5 – Договор за депонирање на прехранбени стоки 
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Прилог 6 – Барање на дозвола за испуштање на отпадни води 

 
 



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  
 Балканска Млекара ДООЕЛ - Скопје 

 

106 
 

 

 

 



Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола  
 Балканска Млекара ДООЕЛ - Скопје 

 

107 
 

Прилог 7 – Безбедносни листи на средства за чистење и дезинфекција 

 

 

Поради обемноста на документите (268 страни) а во интерес на заштитата на 
животната средина од прекумерно печатење, сите безбедносни листи ги 
приложуваме во електронска верзија на приложеното CD со снименото 
Барање. 

 

 

 

 


