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I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
Име на компанијата1  ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

Правен статус  Акционерско друштво 

Сопственост на 
компанијата  

Приватна 

Соптвеност на земјиштето  Жито Лукс - сопствено земјиште 

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

Индустриски Комплекс - Пекара 
Македонско - Косовска Бригада 44 
Скопје 1000 

Број на вработени  290 

Овластен претставник 
Драги Ристески 
Маш.инженер, одговорно лице за животна 
средина 

Категорија на индустриски 
активности кои се предмет 
на барањето2 

Прилог 2, точка 6.3 (б), Сл.Весник 89/05 
Обработка и преработка наменети за 
производство на храна 

Проектиран капацитет  
80 т / ден 
4700 т/квартална основа 

 
 
I.1 Вид на барањето3 
Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација 

Постоечка инсталација  х 

Значителна измена на постоечка 
инсталација 

 

Престанок со работа  

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

Име на единицата на 
локална самоуправа 

Град Скопје 

Адреса бул” Илинден” бб 

Телефон 02 32 97 200 

 

 

 

 

1 Како што е регистрираново судот, важечка на денот на апликацијата 

2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.Весник 

89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, 

треба да се означи шифрата за секојка активност. шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга.  

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

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за 

намалувањето и третман на загадуавњето и искористување на отпадот, постапките 

за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, 

(теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа). 

 

Жито Лукс АД Скопје , Прехрамбена индустрија е производител на брашно леб, тост и 

двопек. Во инсталацијата на Жито Лукс АД Скопје постојат два профитни 

центри и тоа: 

➢ Профитен центар Индустриски Комплекс-Мелница и силоси складирање на пченица 

и производство на брашно – лоциран во општина Аеродром Скопје  

➢ Профитен центар Индустриски Комплекс Пекара- производство на леб, тост и 

двопек – лоциран во Општина Шуто Оризари , ул.Македонско -косовска Бригада бр.44 

,Скопје  

Профитниот центар Индустриски Комплекс - Пекара е пуштен во работа во 1983 

год. и по капацитет и асортиман на производите, преставува современ производен 

објект во Р.Северна Македонија во гранката на производство на храна од 

растително потекло.  

Готовите производи имаат широка примена во прехраната на населението како и 

за сточна храна. Процесната опрема овозможува производство на широк спектар 

производи од млинска и пекарска индустрија. Капацитетот на постројката е 80 т леб/ден. 

Индустрискиот Комплекс - Пекара за производство на леб, тост и двопек е лоциран 

во индустриската зона на Општина Шуто Оризари, во непосредна близина на 

населбата Шуто Оризари и има добра локациска поставеност, што произлегува од 

непосредната близина на главниот регионален пат кој ја поврзува Општина Шуто 

Оризари со градот Скопје, брз приод до магистралниот пат Скопје – Блаце и 

главната заобиколница на Скопје. 

макро локацијата и сателитска снимка од макролокацијата на индустриски комплекс-Пекара  
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Место положбата на индустрискиот нкомплекс е влезена во урбанистичкиот план на 

град Скопје и се наоѓа на улица Македонско Косовска Бригада 44 во индустриската 

зона. Одалеченоста од центарот на градот изнесува 6-7 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 микро локацијата и сателитска снимка од микролакацијата на индустриски комплекс-Пекара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извод од катастарски план и имотни листови на индустриски комплекс-Пекара 

(прилог бр.1 Тековна состојба од Централен Регистар  
Прилог бр.2- макролокацијата  
Прилог бр.3- микролокацијата  

Прилог бр.4- извод од катастарски план 
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Сообраќајно, локалитетот е поврзан со регионалната патна мрежа на град Скопје и 

се граничи со главната сообрајќајница која ја поврзува Општина Шуто Оризари со 

градот Скопје, а преку сообраќајницата булевар Словенија има брза врска со 

магистралниот пат Скопје – Блаце и заобиколницата Оризари – Скопје. 

Жито Лукс АД Скопје- Индустриски Комплекс Пекара граничи со следните објекти. 
 

РБ 
Назив на соседниот 
објект 

Кординати на соседните 
објекти 

Кординати на Жито 
Лука АД 

Растојание 

1.  
Ул. Македонско Косовска 
Бригада  

N42.032043 
E21.429899 

N42.032125 
E21.429135 

90м 

2.  Харбин Супермаркет 
N40.032442 
E21.428273 

N42.032351 
E21.429227 

75м 

3.  Пекабеско 
N42.032836 
E21.429899 

N42.032550 
E21.429975 

25м 

4.  Приватни куќи 
N42.032181 
E21.431424 

N42.032395 
E21.430910 

37м 

5.  Приватни куќи 
N42.031509 
E21.430337 

N42.031871 
E21.430122 

50м 

6.  

Станица за технички 

преглед Супер Ауто 

Контрол 

N42.031257 
E21.428967 

N42.031484 
E21.429338 

40м 

Табеларен приказ на објекти со кои граничи индустриски комплекс -Пекара (растојаните и 
обележани координати) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сателитска снимка од објекти со кои граничи  индустриски комплекс-Пекара   
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 Запад-Ул. Македонско Косовска Бригада                      Север/Запад- Харбин Супермаркет   

      
Север-Пекабеско                                                                Исток-Приватни куќи 

      
Југ-Приватни куќи                                                                Југо/Запад- Супер Ауто Контрол 

Инсталацијата поседува имотен лист бр. 101500 за КП 4192/2 КО Бутел со земјиште 

со површина од 27.332 м2, имотен лист 101511 за КП 4191/3, КП 4270/3 и КП 4271/2 

КО Бутел, земјиште со површина од 2.683 м2 и имотен лист 102460 за КП 4191/4 

КО Бутел, земјиште со површина од 205 м2 или вкупно 30.220 м2 и имотен лист за 

објекти 100293 за КП 4192/2 КО Бутел со површина од 14.279 м2 и волумен од 

2.615 м3 (силос).  

Прилог бр.5 имотни листови  

Прилог бр.6-графички координати за детални точки на локацијата.  

Прилог бр.7- урбанистичка согласност, одобрение за градба и употребна дозвола. 
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II.1. Техничка шема на функционирање на инсталацијата 

                    Шема на профитен центар Индустриски комплекс-Пекара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1. Опис на профитен центар - Индустриски Комплекс -Пекара  

Природниот пат е од регионалната сообраќајница ул.Македонско Косовска Бригада до 

инсталацијата, со оформен сообраќаен профил и коловозна конструкција асфалт и 

овозможува нормално и квалитетно опслужување на сообраќајот. На влезот од 

Индустрискиот Комплекс е поставена чуварска служба во административниот објект со 

можност за 24 часовно обезбедување.  

Локацијата - градежната парцела целосно е оградена со изведени инфраструктурни 

инсталации: 

- Асфалтирани сообраќајници кои обезбедуваат кружен ток за опслужување 

на објектите.  

- Водоводна инсталација, санитарна вода, технолошка вода, градинарска 

мрежа и противпожарна мрежа  

- Канализациони инсталации  

• Прифаќање на отпадни фекални води – посебна мрежа  

• Прифаќање на атмосферски води – посебна мрежа со обезбедени 

приклучоци во градските прифатни колектори.  

За непречено одвивање на производниот процес изградени се градежните објекти 

прикажани во табелата, вклучително и површините кои тие ги опфаќаат. 

За непречено одвивање на производниот процес изградени се градежните објекти 

прикажани во табелата, вклучително и површините кои тие ги опфаќаат. 

Профитен центар 

Индустриски комплекс 

Пекара 

Управа со регулација 

Погон за 
производство на : 

-леб 

-тост,двопек 

Магацин за : 

-суровини 

-амбалажа 

-готови производи 

Администрација 

Комерција 

Логистика 

Чуварска куќа 
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1.1 Градежна парцела КП 4192/2, ИЛ 
101500 
- Градежно неизградено земјиште 
- Земјиште под зграда 1 (зпз 1) 
- Земјиште под зграда 3 (зпз 3) 
- Земјиште под зграда 4 (зпз 4) 
- Земјиште под зграда 5 (зпз 5) 
- Земјиште под зграда 6 (зпз 6) 
- Земјиште под зграда 7 (зпз 7) 
- Земјиште под зграда 8 (зпз 8) 
- Земјиште под зграда 9 (зпз 9) 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

27.332 
16.652 

427 
9.884 

439 
117 
192 
405 
439 
29 

1.2 Градежна парцела КП 4191/3, ИЛ 
101511 
- Земјиште под зграда 1 (зпз 1) 
- Улици (у) 

м2 

м2 

м2 

2.657 
23 

2.634 

1.3 Градежна парцела КП 4270/3, ИЛ 
101511 
- Дворно место (дм) 

м2 

м2 
17 
17 

1.4 Градежна парцела КП 4271/2, ИЛ 
101511 
- Дворно место (дм) 

м2 

м2 
99 

1.5 Градежна парцела КП 4271/2, ИЛ 
101511 
- Дворно место (дм) 

м2 

м2 
205 
205 

ВКУПНО  м2  30.220 

 
6 Градежна парцела КП 4192/2, ИЛ 100293 

-ДП 
-ДП                                     
-ДП                                    
-ДП  
-ДП 
-ДП   
-П 
-ДП 
-ДП 
-П 
-ДП 
-ДП 
-ДП 
                             

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

 

341 
398 

                44 
885 
971 
99 

121 
304 
21 

1726 
67 

524 
338 

 

-Г2 
-СИ 
-СИ 
-СИ 
-СИ 
-Г2 
-Г2 
-Г2 
-Г2 
-Г2 
-Г2 
-Г2 
-Г2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

 

6923 
133 
99 

217 
2615 

40 
95 

162 
361 
117 
46 

224 
23 

ВКУПНО                                                        м2 

                                                                                                             м3 

14.279  
2.615 

 
I. Производен објект – претставува објект со подрум + приземје + кат изграден од 

цврста градба. Конструктивниот систем е армирано бетонски систем опфатен со 

носиви столбови, греди и армирани бетонски плочи. Подрумскиот простор е изведен од 

армирано бетонски темелни платна, и зидови во кои се обезбедени простори за перење 

на облека, магацински простор и скривница.  

Приземје- цврста градба, обезбедува простор за:  

-Влез на вработени во производство, со простор за гардероби, тушеви, тоалети и 

обезбедена чиста комуникација - влез во производен погон.  

-Влез на вработени во администрација и лабараторија со простор за пристап до 

спратот. 

-Влез преку утоварни рампи до магацинскиот простор за складирање на 

суровина и готов производ.  
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Спрат- цврста градба со обезбеден простор за:  

-Лабораторија во која се врши испитување на влезни суровини, готови производи и 

се развиваат нови производи. Лабораторијата е опремена со апаратури за хемиски, 

физички и микробиолошки испитувања, како и мали пробни производства (замес, 

ферментација и печење).  

Административен простор- канцелариски простории обезбедени со топловодно 

греење, климатизери и потребно осветлување . 

 
                                   Производен објект 

 

Магацински простор- се состои од: 

-Силос цврста градба со капацитет 1250т. За складирање на брашно, со можност за 

прием од цистерна и подно складиште за прием на брашно во вреќи со обезбеден 

систем за елевација-транспорт. 

          
 Силос                                                                      Просторија за прием на амбалажа 

 

Дневни бункери- изведени од челична конструкција и челични лимови сместени во 

објект од цврста градба со капацитет од 120т. Преку систем за транспорт 

контролиран од командна просторија се дистрибуира до простор за замес на тесто. 

-Простор за складирање на суровини, цврста градба со обезбедени пристапни 

рампи за шлепери. Тука се опфатени простор за суровини кои се складираат на 

амбиентална температура, суровини со режим до +15°C, простор за суровини на 

0°C и простор за амбалажа.  

-Простор за складирање на готов производ и утоварни рампи за 24 возила 

обезбедени со настрешница.  
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-Простор за прием на амбалажа – пластични корпи, перална и простор за одцедување. 

-Производен простор за леб, тост и двопек, објект од цврста градба, метална 

кровна конструкција покриена со сендвич кровен панел и изведени лантерни за 

осветлување на халата. Висината на бочните ѕидови е 6,0 м а на слемето 11,0 м. 

-Простор за замес на тесто, обработка на тесто, ферментација, печење во тунелски 

печки, се одвива во соодветна опрема со што се обезбедува комплетен затворен 

линиски систем за производство на леб.  

II. Главна административна зграда, е сместена на самиот влез на локацијата , 

(П+1) изведена од цврста градба во која е сместена главната управа на компанијата. 

 

 
                                              Административна зграда 

 

III. Енергетски објекти. За да се обезбеди функционалност на производниот објект 

и потребната енергија, изведени се следните енергетски објекти од цврст материјал.  

-  Систем за ладење; 

 - Трафостаница и агрегати;  

-  Мерно регулационо место за инсталации од природен гас;  

- Цистерни за нафта укопани под земја со обезбедена пристапна комуникација; 

-  Простор за инсталација на пумпи –таложник;  

- Котлара за производство на технолошка пареа, топла вода, топловодно греење на 

објект, омекнувачи за вода. 

Како составен дел на енергетските објекти се и трите цистерни за нафта кои што 

во секојдневното работење на индустрискиот објект Пекара на Жито Лукс АД Скопје 

не се користат. Истите би се користеле само исклучиво во случај на проблеми со 

испорака на природен гас. Во склоп на индустрискиот објект е изградена и подстаница 

за прираден гас сопственост на Макпетрол.  

Како основни ресурси за производство на леб, тост-леб и двопек е природниот гас и 

електричната енергија. 
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            Котлара                                                                     Резервоари за нафта 
   

     
            Подстаница за гас                                                    Трафостаница 
 
 

РБ Локација Опасни суровини Локација 

1.  Котлара Природен гас 
N42.032375 

E21.430826 

2.  Резервоари за нафта Нафта 
N42.031923 

E21.430885 

3.  Подстаница за природен гас Природен гас 
N42.031799 

E21.430536 

4.  Трафостаница Електрична енергија 
N42.031741 

E21.430032 

5.  Лабараторија Разни видови на хемикалии 
N42.032136 

E21.428985 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

13 

 

 
 Сателистска снимка на локација на котлара,резервоари за нафта,подстаница за природен 
гас,трафостаница и лабораторија 

Табела во која се прикажани ознаките на испустите, називот на испустот и нивните 
кординати. 
 

Ознака на 
испустот/каналот 

Назив на испустот Кординати 

А1 Котел 1 
N42.032411 
E21.430888 

А2 Котел 2 
N42.032373 
E21.430905 

А3 Котел 3 
N42.032323 
E21.430924 

Б1 Печка 1 
N42.032376 
E21.429855 

Б2 Печка 2 
N42.032286 
E21.429882 

Б3 Печка 3 
N42.032159 
E21.429930 

Б4 Печка 4 
N42.032074 
E21.429952 

Б5 Печка 5 
N42.031967 
E21.429989 

С1 Силос-прием 1 
N42.031470 
E21.428886 

С2 Силос-прием 2 
N42.031401 
E21.429408 
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Сателитска снимка со ознака на испусти и нивни координати 

 

IV. Помошни објекти – објект со цврста градба  

-Простор за прием на вратена роба / бајато;  

- Магацински простор;  

- Простор за возачи и санитарен јазол;  

Паркиралиште за возила за вработени – Се наоѓа пред самата административна 

зграда изведено од асфалтни површини и површини покриени со бекатон со капацитет 

од 125 возила за вработените.  

Паркинг простор за товарните возила обезбеден до асфалтните сообраќајници во 

локацијата со обележани паркинг места за 85 возила. 

 

 
                                 Паркиралиште за возила 
 

за Простор за резервоари за вода – со капацитет 50м3 приклучен на систем преку 

чилер за ладење на водата до инсталации за замес на тесто.  

Одвод на отпадните води. Изведени се канализациони мрежи за одвод на 

отпадни води со приклучок на градски колектор  
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Санитарна -технолошка вода. Изведен е систем од лиено железни водоводни 

цевки, со приклучкок на градски водовод преку водомерна шахта за контрола на 

потрошена вода. Одвоен систем противпожарна заштита на објектот. Пумпна станица 

регулирање на притисок на санитарна вода и против пожарна вода. 

Загревањето на работните простории е со сопствено топловодно греење. 

Систем за вентилација и климатизација на работниот простор, е обезбеден со 

канали и машинска инсталација сместена на спрат во производствениот објект. 

Отпадот кој се продуцира во индустрискиот комплекс-Пекара се селектира по 

типови. Воглавно се јавува комунален отпад, отпад од хартија,отпад од метални и 

дрвени делови и пластика. Повремено се јавува и отпад од прехрамбени продукти 

кои се произлезени како неусогласени од производство или пак се со изминат рок 

на траење. За секој тип на отпад постои посебен начин (место) за складирање, 

како и динамика на подигање од соодветни фирми. Деталите се наведени во 

понатамошниот текст. 

    
                                                           Место за одлагање на отпад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

16 

 

II.2. Технолошки постапки во производствен погон и производна опрема 

Шема на процес на работа на Индустриски Комплекс Пекара  

Индустрискиот комплекс е наменет за производство на пекарски производи и 

заедно со силосот за брашно преставува заокружена технолошка целина. 

На сликата подоле е прикажан шематскиот приказ на производствениот процес 

за производство на леб, тост и двопек. 

 
 

Технолошкиот процес започнува со силосот за брашно кој располага со 

современа опрема за прием, хомогенизирање и складирање на брашно. 

Транспортот на брашното се одвива по пнеуматски пат во флуидизирана 

состојба , а транспортните линии претставуваат затворен цевен систем , при што 

се врши целосно отпрашување на сило ќелиите и опремата. Системот за 

отпрашување располага со одвоен цевен систем со вентилатори и филтер 

циклони. 

Вентилаторот служи за извлекување на воздухот со брашнена прашина при што 

филтерот ги задржува честичките од брашно додека чистиот воздух се исфрла во 

атмосферата.  

Целокупниот процес во силосот и дистрибуцијата на брашно е автоматизиран 

вклучително и делот за аспирирање и испрашување. Филтрите за отпрашување 

имаат секој посебно по 18 филтер вреќи кои по пневматски пат се истресуваат. 

Работата на филтерот се одвива автоматски а неговата контрола се врши 

редовно. Преку инструменти (диференцијални манометри) се контролира состојбата со 

филтер вреќите. При работење на опремата во силосот и дистрибуцијата на брашно 

нема појава на емисија на вибрации во околината.  
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Истото е постигнато со поставување на амортизери против вибрации на 

машините со поголеми снаги. Конструктивната изведба на опремата овозможува 

бучава во дозволени граници. Како енергенс во силосот и дистрибуцијата на брашно се 

користи електрична енергија.  

Производниот дел е организиран во два погони и тоа производство на леб и 

производство на двопек и тост. 

 
 

Опремата која се користи во производниот дел може да се подели на: опрема за 

замес на тесто, за делење и обликување на тесто, за ферментација, за печење, 

складирање и за пакување на готов производ. Во производниот дел како 

примарни енергенси за одвивање на технолошкиот процес се користат, 

електрична енергија, природен гас и вода. Електричната енергија се користи како 

погонски енергенс во технолошкиот процес. Природниот гас се користи како 

енергенс во тунелските печки и котларница за добивање на топлинска енергија. 

Силос за брашно  

Силосот за брашно располага со 12 сило ќелии од армирано бетонска 

конструкција од кои 8 големи со капацитет од 120 тони и 4 мали со капацитет 60 

тони или вкупен капацитет 1.200 тони.  

Во силосот е инсталирана опрема од фирмата Билер-Швајцарија преку која се 

овозможени следните технолошки постапки:  

- прием на брашно  

- волуменска хомогенизација  

- префрлување на брашно во складишни ќелии со контролно мерење  

- транспортирање на брашно од силос во дневни бункери (дистрибуција на брашно) 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

18 

 

             
                           Силос за брашно 

 
Линија 1- прием на брашно  

Приемот на брашно е можно да се изврши преку автоцистерна и со рачно 

дозирање на брашно од вреќи во усипен кош. Опремата за прием на брашно 

преку вреќи овозможува сеење на брашното, механичко стерилизирање и 

одвојување на феромагнетни честици. Линијата за прием на брашно е со 

капацитет од 10 тони на час, и истата преставува затворен цевен систем со 

пнеуматски транспорт односно флуид лифт. 

 

        
Прием на брашно                                                              Транспорт на брашно од силос 

 
Линија 2- хомогенизација, складирање и транспорт  

Хомогенизирањето на брашното е овозможено да се врши во 4 мали ќелии (60 

тони) и е со капацитет од 15 тони на час. Хомогенизираното брашно од малите 

сило ќелии има можност да се префрла (складира) во 8 големи сило ќелии (120 тони) и 

притоа да се врши контролно мерење.  

Транспортот на брашно од 8 складишни ќелии во Силосот, према дневните 

бункери во дистрибуцијата на брашно се врши по предходно компонентно 

дозирање во шаржна вага од 1.000 кг. Во оваа технолошка постапка има можност 

за шаржна хомогенизација за која цел постои шаржна мешалка. Капацитетот на 

линијата за пнеуматски транспорт на брашно од Силос кон дистрибуција на 

брашно е 12 - 13 тони на час.  

Транспортната линија 2 исто така располага со сито за одвојување на механички 

примеси во брашното.  

Систем за аспирирање- отпрашување  
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Во силосот за брашно постојат два система за отпрашување (за секоја 

технолошка линија посебно). Во нивни состав има систем од цевки 2 филтер 

циклони и 2 вентилатори. Двата вентилатори се марка Ековент тип: С4-62 Н 4,6 и 

имаат волуменски проток Q = 3.600 м3 /h. Степенот на прочистување на воздухот 

е 99%. 

 
Опрема во Силос за брашно 

Линија 1- прием на брашно- 10 тони на час 

1. Сило ќелии 8 х 120 тони и 4 х 60 тони 

2. Усипен кош со полжест транспортер 

3. Перманентен магнет 

4. Ротационо сито 

5. Дозатор за брашно 

6. Дувалка 

7. Механички стерилизатор 

8. Цевна инсталација за пнеуматски транспорт 

9. Скретници и клапни 

10.Кружен разделник 

11.Циклон филтер 

12.Вентилатор со проток Q = 3.600 м3 на час. 

 

Линија 2 -хомогенизација, рециркулација, транспорт во дневни бункери 

1. Виброизузимачи 

2. Полжести транспортери 

3. Шаржна вага до 1.250 кг. 

4. Шаржна мешалка 

5. Ротационо сито 

6. Дозатор 

7. Дувалка 

8. Механички стерилизатор 

9. Цевна инсталација за пнеуматски транспорт 

10.Скретници и клапни 

11.Кружен разделник 

12.Циклон филтер 

13.Вентилатор со проток Q = 3.600 м3 на час. 

 

Дистрибуција на брашно  

Делот дистрибуција на брашно служи за прием на брашно со дефиниран 

квалитет од Силосот за брашно за дневни потреби на производниот погон. 

Транспортот на брашно е пнеуматски. Овој дел располага со 8 бункери за прием 

и истите се метална изведба со поединечен капацитет од 15 тони. Опремата за 

прием и дистрибуирање на брашно до технолошките линии е испорачана од 

фирмата Билер-Швајцарија.  

Брашното од дневните бункери се дозира на две централни ваги со опсег на 

мерење до 200 кг. Дозирањето се врши со помош на виброизузимачи и полжести 

транспортери. Одваганото брашно се транспортира до линиите за замес на тесто по 

пнеуматски пат.  
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Во дистрибуција на брашно инсталиран е филтер циклон со вентилатор тип: С5- 

31 Н4,1, и има проток на воздух од Q =1.800 м3 на час.  

Опрема во дистрибуција на брашно 

1. Дневни бункери 8 х 15 тони  

2. Виброизузимачи  

3. Полжести транспортер 

4. 2 шаржни ваги од по 200 кг 

5. 5 депоа со опрема за филтрирање 

6. 5 дозатори 

7. 4 дувалки за пнеуматски транспорт 

8. Цевен развод за пнеуматски транспорт 

9. Дувалка за систем за аспирирање 

10.Циклон филтер 

11.Вентилатор со проток Q =1.800 м3 на час. 

 

Производен дел 

Погон за производство на леб 

 
L-1A  -линија за двопек 
L-1 – линија за тост 
L-1B – линија за леб 
L-2- Линијата не е во функционална состојба 
L-3 -Линија за леб 
L-4 –Линија за леб 
L-5 – Линија за леб 
L-6 -Линија за специјален леб 
L-7-Не е во функционална состојба 
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Производството на леб и специјален леб се одвива според следните 

технолошки постапки: 

1. Припрема на суровини 

2. Замес на тесто 

3. Делење на тесто 

4. Округло обликување 

5. Одмарање на тесто во интермедиерна комора 

6. Роловање 

7. Ферментирање на тесто 

8. Печење 

9. Ладење и пакување 

10.Предавање на готов производ во магацин 

 

    
Миксери                                                                        Дозатори 

 

    
Печка за леб 

 

Производство на леб и специјален леб може да се одвива на 5 автоматизирани 

линии со капацитет од 2.000 парчиња на час.  

Секоја од овие линии располага со следната опрема: 

ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ 

Миксер линија 1 б  8MT170L1b 

Миксер линија 3  8MT170L3 

Миксер линија 4  8MT170L4 

Месалка линија 5  8MTTL5-1 
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Месалка линија 5  8MTTL5-2 

Месалка линија 5  8MTTL5-3 

Уред за подигање на казан со тесто Л.1б  8MP170L1b 

Уред за подигање на казан со тесто Л.3  8MP170L3 

Уред за подигање на казан со тесто Л.4  8MP170L4 

Уред за подигање на казан со тесто Л.5 а  8MPTTL5 

Делилица со кош за тесто Л.1б  8MU2L1b 

Делилица со кош за тесто Л.3  8MU2L3 

Делилица со кош за тесто Л.4  8MU2L4 

Делилица со кош за тесто Л.5  8MU2L5 

Округлител Л.1б  8MCR-59L1b 

Округлител Л.3  8MCR-59L3 

Округлител Л.4  8MCR-59L4 

Округлител Л.5  8MCR-59L5 

Интермедијална комора Л.1б  8MBIP72L1b 

Интермедијална комора Л.3  8MBIP72L3 

Интермедијална комора Л.4  8MBIP72L4 

Интермедијална комора Л.5  8MBIP72L5 

Ролмашина Л.1б  8MBM54L1b 

Ролмашина Л.3  8MBM54L3 

Ролмашина Л.4  8MBM54L4 

Рол машина KEKEC GOSTOL  8MRGL5-1 

Рол машина KEKEC GOSTOL  8MRGL5-2 

Автоматски уфрлувач на тесто Л.1б  8MAUL1b 

Автоматски уфрлувач на тесто Л.3  8MAUL3 

Автоматски уфрлувач на тесто Л.4  8MAUL4 

Ферментациона комора Л.1б  8MFKL1b 

Ферментациона комора Л.3  8MFKL3 

Ферментациона комора Л.4  8MFKL4 

Ферментациона комора Л.5  8MFKL5 

Тунелска печка Л.1б  8MTPGL1b 

Тунелска печка Л.3  8MTPGL3 

Тунелска печка Л.4  8MTPGL4 

Тунелска печка Л.5  8MTPGL5 

Пакерица за леб TAHIPAK 1  8MPL1 

Пакерица за леб TAHIPAK 2  8MPL2 

Пакерица за леб TAHIPAK 3  8MPL3 

Пакерица AS 101  8MPAS 

Машина за сечење и пакување RIANTA 1  8MMSR/1 

Машина за сечење и пакување RIANTA 2  8MMSR/2 

Линија за сечење и пакување леб SL-20 со HARTMAN  

Машина за паковање MAKO PS  8MMP2 

Машина за сечење леб - GRUKA  

Машина за сечење леб за презла  

Детектор за метал L-3 FIPAL 300/700  8MDMP11 

Детектор за метал ( TAHIPAK 2 )  

Детектор за метал ( TAHIPAK 3 ) KASEL  

Ладилна комора за старо тесто  LKST 

Ладилна комора LTH за квасец  LKK 

Миксер SOTORIVA  8MSA160L6/1 

Миксер SOTORIVA  8MSA160L6/2 

Подигач за казан со тесто  8MPKL6 
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Делилица SOTORIVA  8MDSL6 

Округлител SOTORIVA  8MOKL6 

Интремедиална комора SOTORIVA  8MIKL6 

Ферментациона комора SOTORIVA  8MFKL6 

Тунелска печка MINEL  8MTPML6 

HARTMAN GBK 420  

 

Печките се опремени со по два комбинирани горилници со потрошувачка на гас од мах 

55 nm3 на час, и проток на воздух од Q =470 м3 на час. 

Назив Тип Производител Снага 

Печка  GL3/E WESHAUPT MONARCH 90-630 kW 

 

 

   
Припрема на суровини 

 

Погон за производство на тост леб и двопек 

Производство на тост и двопек се одвива според следните технолошки постапки: 

Тост леб 

1. Припрема на суровини 

2. Замес на тесто 

3. Делење на тесто 

4. Округло обликување 

5. Одмарање на тесто во интермедиерна комора 

6. Роловање 

7. Ферментирање 

8. Печење на тост леб 

9. Ладење, сечење на кришки и паковање 

10. Пастеризирање 

11. Ладење и предавање во магацин 

Двопек 

1. Припрема на суровини 

2. Замес на тесто 

3. Делење на тесто 

4. Округло обликување 

5. Одмарање на тесто во интермедиерна комора 

6. Роловање 
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7. Ферментирање 

8. Прво печење на двопек 

9. Ладење и сечење на кришки 

10. Второ печење на двопек 

11. Ладење и паковање 

12. Предавање во магацин 

Подоле во табелата е дадена опремата за производство на тост и двопек. 

ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОСТ 

Миксер APV  8MAPVL1 

Уред за подигање казани  8MP170L1 

Делилица со кош за тесто WP HATON  8MU2L1 

Округлител WP HATON  8MCR59L1 

Интермадијална комора WP HATON  8MPBIP72L1 

Ролмашина WP HATON  8MRMHL1 

Ферментациона комора  8MFKTL1 

Тунелска печка WERENR PFLEIDERER  8MTPWFL1 

Транспортери за касети со машини за вадење, ставање на 
капаци 

8MTKL1 

Машина за вадење тост леб-вакумерка  8MMVL1 

Транспортери за готов производ  8MTL1 

Ладилна комора за тост и двопек  8MLKTD 

Секачица за прво сечење тост  8MSTT 

Секачица SELEKTRA 1  8MSS-1 

Секачица за тост SELEKTRA 2  8MSS-2 

Машина за прво пакување тост 1  8MMPPT-1 

Машина за прво пакување тост 2  8MMPPT-2 

Пакерица за второ пакување тост HARTMAN GBK420  8MPTH 

Ферментациона комора ELIN 1  8MFKE-1 

Ферментациона комора ELIN 2  8MFKE-2 

Ферментациона комора ELIN 3  8MFKE-3 

Детектор за метал  8MDMT 

ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДВОПЕК  

Рол машина HATON  8MBM54D 

Распоредувач за двопек ( SPREDER )  8MSPL1A 

Тунелска печка WERNER 8MTPWFL1A 

Пакерица за двопек SINHROSIS  8MPDS 

Пакерица за двопек TAHIPAK  8MPD100 

Пакерица AS-101  8MPAS101 

Пакерица за двопек за кутии со лепење TEHNOKOM  8MPKL 

Инк џет DOMINO  8MID 

Метал детектор за двопек  8MMDD 

Машина за сечење двопек  8MMSD-2 

Мешалка за премикси  8MMPA 
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Линија за производство на двопек                               Пакерица  
 

Тунелската печка за Пастеризација  

На делот од источната страна долж јужната страна во простор од 500м2 поставена е 

печка за пастеризација. 

Влезот на печката е од источната страна оддалечен на 350 см од ѕидот на кој е 

поставена командна табла за напојување на печката. 

Модел – Печка за пастеризација серија N˚ 87073, производител – SHMIT LINEN. 

Печката е со димензии габаритно 3.50X30.0 м и висина h=3.00 метри. Печката 

претставува склоп на  три нивоа-тунели со инсталирана подвижна трака 2,7x30 м, кои 

што тунели се загреваат преку систем на цевки низ кои циркулира термо уље. 

 

Уљето се загрева во котел кој е сместен во простор до објектот од каде преку систем на 

пумпи поминува низ печката , при што се постигнува бараната работна температура во 

тунелот на печката температура од 120-130 ºС.  

Готовиот производ (леб) кој е спакуван  се поставува во термо стабилни пластични 

корпи кои преку транспортер стигнуваат до елеваторот, кој ги подига корпите на 

бараното ниво, кои се движат низ тунелот за временски интервал од 20-25 минути.  

На излезот од тунелот е инсталиран елеватор кој ги прифаќа корпите и преку 

транспортна трака ги упатува кон просторот за складирање на производот. 

Изведени се отвори за вентилација и осветлување на просторот.Вентилирање на 

просторот е овозможен преку систем на канали извдени поцинкуван лим поставени на 

плафонскиот панел. 

 

 
                                      Печка за пастеризација 
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Котларница 

Котларницата која е во кругот на комплекс-Пекара е сместена во посебен објект 

на источната страна од погонот. Во неа се сместени 3 парни котли ORO 6 С со капацитет 

од 6 тони на час пареасо притисок од 0,5 бари. Котларата служи за производство на 

технолошка пареа за потребите на производството, и како примарен топлоносител за 

изменувачите за добивање топла вода и во зимскиот период за греење. 

На секој од трите котли има инсталирано по еден комбиниран горилник гаснафта марка 

Вајсхаупт тип RGL 60/2 со топлинска снага мах 6.000 Kw ( опсег на регулација е од 800 

Kw до 6.000 Kw ).Потрошувачката на гориво е од 110 до 512 нм3 на час поединечно. 

 

Назив Сер.број Производител Снага 

Котел 1 1165 OROMETAL 6 MW 

Котел 2 1166 OROMETAL 6 MW 

Котел 3 1167 OROMETAL 6 MW 

 

   
 Котларница                                                             Резервоари за нафта 

Компресори за воздух  

Компресорската станица располага со 3 завојни компресори Атлас Копко тип GA 

37 со капацитет од по 5 м3 на минута воздух. 

 

   
                                                                          Трафостаница 
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Трафостаница- Напојувањето со електрична енергија на производниот 

комплекс се врши преку сопствена трафостаница, лоцирана надвор од 

производниот погон во посебен објект на југоисточната страна.  

Трафостаницата располага со два енергетски трансформатори од по 1000 kVA . 

Високо напонската опрема подлегнува на редовени сервиси од страна на 

стручни екипи од ЕВН. 

 

 

 

 

 

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се 

наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина. 

 

Жито Лукс АД Скопје е акционерско друштво со 100% приватизиран капитал и е 

организирано во два индустриски комплеки:  

1. Индустриски Комплекс Пекарница-Пекара – Шуто Оризари – Скопје  

2. Индустриски Комплекс Мелница и Силоси – Лисиче – Скопје  

Одговорно лице за заштита на животната средина во Жито Лукс е Драги Ристески.  

Двата индустриски објекти поседуваат сертифициран систем ISO 9001:2000 и системот 

за безбедност на храна ISO 22000:2005.  

Сертифициран систем за управување со животна средина ISO 14001 се уште не 

поседува ниту еден од наведените индустриски комплекси.  

 

Прилог бр. 9 Организациона шема на Жито Лукс, 

Прилог бр.10 Сертификат за имплементиран систем за управување според 

ISO22000:2005 и Политика за квалитет  

Прилог бр.11 Лиценца за управител за отпад за Стојковски Перица, 

Прилог бр.12 Одлука за назначување Управител за отпад, 
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IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ 

ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА  

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и 

меѓупроизводите. 

 

Реф. 

Бр  

Материјал/ 

Супстанција(1) 

CAS(4) 

Број 

Категорија 

на 

опасност(2) 

 

Моментално 

складирана 

количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

R и S фрази(3) 

1.  
Натриумхлорид 

07/055   

7447-

14-5 
/ 0,006 0,048 / 

2.  Етил алкохол 07/096 
64-17-

5 
/ 0,002 0,008 / 

3.  Сапун за раце / / 0,002  0,01 / 

4.  
Течен сапун за раце 

7/74 
/ / 0,008 0,72 / 

5.  
Детергент за перење 

садови  Глос 7/27 
/ / 0,10 0,14 / 

6.  Абразив, Глос, 7/334 / / 0,04 0,5 / 

7.  
Детергент за 

тоалети,глос 7/44 
/ / 0,26 0,72 

R36;R38 

S2,26, 

8.  
Хипоидно масло SAE 

90     9/27 
/ / 0,065 0,09 

R38;R53; 

R43;R52 

9.  
Хидраулично масло 

VG 46   9/59 
/ / 0,067 0,01 R38;R36;R38 

10.  
Моторно масло САЕ 

15-40/20-50  9/60 
/ / 0,0129 0,07 

R38,R41 

R36 

11.  Графитна маст 9/62 / / 0,02 0,005 / 

12.  
Масло рото ингџет     

9/63 
/ / 0,01 0,03 / 

13.  
Масло за пренос на 

топлина Термол 9/68 
/ / 0,02 0,06 R36 

14.  

Масло за 

подмачкување касети 

(Fama La 72) 7/438 

/ / 0,4 1,8 / 

15.  
Парафинско масло 

(pharmaceutical) 7/120   
/ / 5,27 9,6 / 

16.  Шеќер 7/25 / / 2,85 42,0 / 

17.  Декстроза 7/110 / / 2,4 48,2 / 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

29 

 

18.  Свеж квасец 7/26 / / 3,3 528,0 / 

19.  Сол 7/18 / / 30,0 126,0 / 

20.  
Пченкарно брашно 

7/271 
/ / 1,6 4,2 / 

21.  Ржано брашно 7/272 / / 15,0 252,0 / 

22.  
Оризово брашно 

7/531 
/ / 6,4 4,8 / 

23.  
Пченично дурум 

брашно 7/531 
/ / 5,2 9,6 / 

24.  Пченичен глутен 7/50 / / 30,0 180,0 / 

25.  
Малтозно брашно 

екстратон 7/365 
/ / 2,05 8,0 / 

26.  
Малтозно брашно 

рајтон 7/666 
/ / 1,6 12,0 / 

27.  
Соино брашно УТБ 

7/69 
/ / 1,9 3,84 / 

28.  
Бело малтозно 

брашно 7/529 
/ / 2,1 3,0 / 

29.  
Темно малтозно 

брашно 7/530 
/ / 1.5 15,8 / 

30.  
Сончогледово семе 

7/86 
/ / 0,15 78,0 / 

31.  Сусам 7/21 / / 2,5 36,0 / 

32.  
Пуракорн дарк 

премикс 7/636 
/ / 1,65 9,8 / 

33.  
Течен малтозен 

екстракт 7/655 
/ / 1,02 3,0 / 

34.  Пченкарен гриз 7/669 / / 0,12 1,8 / 

35.  

Малткоб концентрат 

премикс 

7/651 

/ / 3,03 13,0 / 

36.  Просо 7/72 / / 1,7 4,9 / 

37.  Палмина маст 7/528 / / 15,0 144,0 / 

38.  
Емулгатор multec data 

mp 20 7/93 
/ / 6,0 38,4 / 

39.  Витамин C 7/32 
50-81-

7 
/ 0,467 1,5 / 

40.  Калиум хлорид  7/581 
7447-

40-7 
/ 0,22 0,150 / 
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41.  
Емулгатор multec 

mono sa 7/605 
/ / 1,324 19,2 / 

42.  
Ензим ксиланаза –

belase B210   7/620 

37278-

89-0 
/ 0,136 0,264 / 

43.  Ориганокс 7/532 / / 0,025 0,01 / 

44.  

Натриум диацетат- 

регулатор на 

киселост 7/613 

126-

96-5 
/ 

 

0,902 

 

19,2 
/ 

45.  Верол СЕ90  / / 0,80 3,85 / 

46.  
Фунгална алфа 

амилаза 
/ / 0,05 0,12 / 

47.  Фибергум / / 0,02 0,15 / 

48.  Верон хипербејк / / 0,010 0,025 / 

49.  Верон ХФ / / 0,010 0,030 / 

50.  Верол ГХ 90 / / 0,030 0,145 / 

51.  Брашно Т-500 6/1021 / / 205,0 6990,0 / 

52.  Брашно Т-850 6/1019 / / 165,0 5523 / 

53.  
Брашно Т-500С 

6/1008 
/ / 17,0 611 / 

54.  Ситни трици 6/1031 / / 0 33,0 / 

55.  Крупни трици 6/1032 / / 0,175 8,9 / 

56.  
Интегрално брашно 

7/1036 
/ / 5,0 319,0 / 

57.  Презла  6/39 / / 3,8 165,3 / 

58.  
Премикс за темен 

селски двопек 6/580 
/ / 0 80,8 / 

59.  
Премикс за диетален 

двопек 7/597 
/ / 0 23,4 / 

60.  
Премикс за бел тост 

леб 7/608 
/ / 0,154 15,7 / 

61.  

Премикс за 

интегрален тост леб 

7/670 

/ / 1,069 78,4 / 

62.  
Премикс за тост леб 

со микс од зрна 7/671 
/ / 0,438 48,4 / 

63.  
Премикс за баварски 

леб 7/690 
/ / 0,425 3,1 / 

64.  
Премикс за грахам 

леб 7/691 
/ / 0,3 2,4 / 
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65.  
Мешан ржан леб 

фолија 470 
/ / 0 79,9 / 

66.  
Камко диетален леб 

фолија 300 
/ / 0 60,1 / 

67.  
Интегрален леб со 

просо и црно семе 
/ / 0 96,3 / 

68.  
Полубел леб,хартија 

400 
/ / 0 310,2 / 

69.  
Фурнаџиски селски 

леб, хартија 470 
/ / 0 158,6 / 

70.  
Полубел леб, хартија 

470 
/ / 0 1821,6 / 

71.  Бел леб, хартија 470 / / 0 228,7 / 

72.  
Бел леб ролован, 

хартија 470 
/ / 0 415,1 / 

73.  
Бел леб жито центар 

420 
/ / 0 880,7 / 

74.  
Селски леб жито 

центар 420  
/ / 0 66,5 / 

75.  
Фурнаџиски класик 

леб, хартија 470  
/ / 0 80,2 / 

76.  Воденичар леб 400  / / 0 675,7 / 

77.  
Бел леб, жито леб 

400 
/ / 0 0,6 / 

78.  
Харбин полубел леб 

400 
/ / 0 0,3 / 

79.  

Бел леб 

традиционален 

ролован, хартија 470 

/ / 0 560,9 / 

80.  

Фурнаџиски 

интегрален леб 

,хартија 470 

/ / 0 165,3 / 

81.  
Бел леб сечен на 

парче 400 
/ / 0 475,1 / 

82.  
Супер 5 бел леб на 

парче 450 
/ / 0 104,2 / 

83.  
Интегрален леб на 

парче 420 
/ / 0 94,4 / 

84.  
Бел леб на парчиња  

18мм 470 
/ / 0 416,7 / 
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85.  
Бел леб на парче 

жито центар 420 
/ / 0 565,9 / 

86.  
Бел леб на парчиња 

470 
/ / 0 5425,9 / 

87.  
Харбин бел леб на 

парче 450 
/ / 0 22,9 / 

88.  
Полубел леб на 

парчиња   
/ / 0 1548,8 / 

89.  
Бел леб ролован 

парчиња 
/ / 0 73,7 / 

90.  
Зур Бел леб сечен на 

парчиња 18мм 
/ / 0 84,1 / 

91.  
Бел леб на парчиња 

за тендери 
/ / 0 2,5 / 

92.  
Леб збогатен со 

диететски влакна 470 
/ / 0 390,4 / 

93.  
Кит го бел леб сечен 

на парчиња 18мм 
/ / 0 472,7 / 

94.  

Бел леб со 

продолжена свежина 

на парчиња 

/ / 0 542,9 / 

95.  Нордик леб 470 / / 0 659,6 / 

96.  
Нутри интегрален леб 

со сончоглед 470 
/ / 0 739,1 / 

97.  Грахам леб 470 / / 0 1648,1 / 

98.  Баварски леб 470 / / 0 1529,1 / 

99.  
Супер леб со семки 

400 
/ / 0 55,7 / 

100.  
Супер леб со зрна 

400 
/ / 0 91,1 / 

101.  Камко грахам леб 470 / / 0 588,6 / 

102.  
Интегрален леб со 6 

семиња  
/ / 0 560,7 / 

103.  
Камко бел леб фолија 

470 
/ / 0 150,9 / 

104.  
Камко полубел леб 

фолија 470 
/ / 0 196,9 / 

105.  
Камко мал бел леб 

фолија 250 
/ / 0 65,5 / 

106.  
Полубел леб ролован 

фолија 470 
/ / 0 153,7 / 
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107.  
Бел леб ролован 

фолија 470 
/ / 0 201,1 / 

108.  
Биоинтегрален леб 

фолија 400 
/ / 0 64,8 / 

109.  
Мал бел леб фолија 

250 
/ / 0 261,1 / 

110.  
Полубел леб фолија 

470 
/ / 0 12,5 / 

111.  Тост бел 350 / / 0 383,2 / 

112.  Тост ржан 350 / / 0 383,2 / 

113.  Тост интегрален 350 / / 0 306,0 / 

114.  
Тост микс од семиња 

350  
/ / 0 191,6 / 

115.  Тост пченкарен 350 / / 0 89,4 / 

116.  Тост бриош 350 / / 0 385,5 / 

117.  Тост со маслинка 350 / / 0 153,3 / 

118.  Тост овес 350 / / 0 70,2 / 

119.  Тост бел камко 350 / / 0 89,0 / 

120.  Тост ржан камко 350 / / 0 127,0 / 

121.  Тост ржан хл / / 0 160,5 / 

122.  Тост бел хл / / 0 148,5 / 

123.  
Лепак за кути за 

двопек 07/101 
/ / 0,226 1,25 / 

124.  
Затварачи за тост 

леб 07/107 
/ / 82 800 м 840 000 м / 

125.  
Мала кутија за диет 

двопек 07/416 
/ / 20640 п 420000 п / 

126.  
Голема кутија за диет 

двопек 07/417 
/ / 88 п 35000 п / 

127.  
Стреч фолија 

500*0,02307/809 
/ / 1,27 6,0 / 

128.  
ПП кеса за викенд 

сечен 07/499 
/ / 1,0 21,6 / 

129.  
ПП кеса за баварски 

леб 07/497 
/ / 1,47 6,0 / 

130.  
ПП кеса за грахам 

леб 07/498 
/ / 0,75 6,1 / 

131.  ПП фолија 600мм / / 0,25 3,2 / 
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132.  
Кеси за пченичен бел 

леб-тост 
/ / 3,5 4,2 / 

133.  
Кеси за пченичен леб 

со рж-тост 
/ / 6,4 4,7 / 

134. К
е 

Кеси за пченичен леб 

со микс од зрна-тост 
/ / 2,2 1,05 / 

135.  
Кеси за пченичен леб 

интегрален тост 
/ / 4,3 3,16 / 

136.  

Кеси за бел леб 

сечен со 

продолж.свежина 

/ / 3,5 4,3 / 

137.  А.К. за тост / / 1,5 1,02 / 

138.  
Фолија за внатрешно 

пакување на тост леб 
/ / 0,5 2,14 / 

139.  
ПП 30 МИК Бланко 

550мм 
/ / 0,01 0,04 / 

140.  
Кеси за мешан леб 

пченкарен-тост 
/ / 1,1 0,07 / 

141.  
ОПП Кам Полубел 

леб 
/ / 1,7 1,4 / 

142.  ОПП кам диет леб / / 0,8 0,4 / 

143.  ОПП кам мал леб / / 0,8 0,5 / 

144.  
Кеси за пченичен леб 

со рж тост-камко 
/ / 0,9 0,3 / 

145.  
Кеса за грахам леб 

камко 
/ / 0,6 1,2 / 

146.  
Кеса за пченичен леб 

бел тост камко 
/ / 1,1 1,5 / 

147.  
Кеси за леб со 

сончогледови семки 
/ / 6,3 5,2 / 

148.  
Кеси за сечен леб 

баварски 
/ / 3,3 8,2 / 

149.  
Кеси за сечен леб 

грахам 
/ / 7,3 10,4 / 

150.  
Кеси за бел сечен 

леб 
/ / 8,2 8,1 / 

151.  
Кеси за медитерано 

леб со маслинки 
/ / 2,2 2,1 / 

152.  
Кеси за бриош тост 

леб 
/ / 5,7 2,2 / 

153.  Кеси за ржан тост / / 0,5 1,3 / 
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154.  
ПП Кеса за нордик 

леб 
/ / 3,4 9,8 / 

155.  
ПП кеса за бел сечен 

леб 
/ / 0,4 1,9 / 

156.  

ПП кеси за нутри 

интегрален со 6 

семиња 

/ / 6,0 14,2 / 

157.  
ПП фолија 

перфорирана 
/ / 12,0 24,2 / 

158.  
Новогодишни кеси за 

тост леб 
/ / 0 4,5 / 

159. Н 
Новогодишни кеси за 

леб 
/ / 0 4,1 / 

160.  ПП Кеси 50 мик / / 0,7 1,5 / 

161.  Хартиени кеси за леб / / 2,20 20,0 / 

162.  
Хартиени кеси за леб-

сечен 
/ / 1,3 8,0 / 

163.  Дрвени палети / / 475 1300 п / 

164.  Електрична енергија / / / 
3440672 

Kwh 
/ 

165.  Гас 

Section 

51, 

Fossil 

fuels 

Класа 1  
2388094 

Nm3 

R3,R6,R9 

S16,S17 

166.  Вода 
7732-

18-5 
/ / 57950 m3 / 

 

 

Материјалите наведени во табелата со реден број: 

• 1-2 се хемикалии кои се користат за лабараториски испитувања кои се 

проведуваат во лабораторијата на Индустрискиот Комплекс според законски 

пропишани методи. Истите се складираат во лабораториските простории и 

нивното ракување е строго контролирано.  

• 3-7 се средстава кои се користат за одржување на лична хигиена како и 

хигиена во работните и санитарните простори.  

• 8-15 се наведени мастите и маслата кои служат за подмачкување на опремата 

(универзални лежишта, компресори за воздух , редуктори, вентилатори, миксери 

делилици како и виљушкари и возила). Се користат мултиградни минерални 

масла, хидраулични масла, масла за пренос на топлина, хипоидни масла, 

литиумски и графитни масти.  

• 16-64 преставуваат суровини кои се користат во производството на полуготовите 

и готовите производи. Нивното дозирање во производството е според строго 

пропишани рецептури во согласност со ДПП и законските барања.  
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• 65-122 финални производи.  

• 123-163 -амбалажен и помошен материјал.  

• 164-166 Основни енергенси преставуваат природниот гас, електричната енерија и 

вода 

Прилог бр. 13 - Безбедносни листи (Material Safety Data Sheet)  
Прилог бр. 14,15,16 – Последна фактура за потрошен природен гас, потрошена 
електрична енергија, потрошена вода и транспорт на комунален отпад. 
 
 

ПОТРОШУВАЧ
КА НА ВОДА 

[м3]/ГОДИШНО 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 
2020 

 
 

ВКУПНО 46.950 43.806 51.971 58.356 57.950 

 

   38.878 
(до 08/20) 

 

 
 

ПОТРОШУВАЧ

КА НА СТРУЈА 
[KWh]/ГОДИШ

НО 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
 

2020 
 

 

ВКУПНО 3.415.886 3.441.151 3.461.807 3.458.598 3.440.672 

 
2.323.856 

(до 08./20) 
 

 

ПОТРОШУВАЧ
КА НА ГАС 

[Nm3]/ГОДИШ
НО 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
 

2020 

 
 

ВКУПНО 2.321.777 2.298.248 2.333.790 2.307.999 2.388.094 

 

1.349.376 
(до 08/20) 

 

 
 
 
 
V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД  
Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за 

повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете 

дополнителни редови по потреба). 

 Индустрискиот комплекс–Пекара продуцира комунален отпад, отпад од хартија, 

метални делови, дрвени палети, отпадни масла како и отпад од прехрамбени 

продуки. За секој тип на отпад постои процедура за негово складирање и 

превземање од страна на соодветна фирма.  

Целокупниот отпад кој се создава се дели на два вида на отпад и тоа отпад кој 

не може да се рециклира и завршува како комунален отпад и отпад кој што се 

рециклира и реупотребува (палети) и истиот времено се одлага на дефинирана 

локација од каде што се подига од страна на компаниите со кои компанијата ума 

склучено договор.  

Локацијата каде што времено се одлага отпадот е сместена на задната страна 

од производствениот објект со одалеченост од 70м од граничната област. 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

37 

 

Локацијата редовно се чисти и одржува се со цел да се спреши развивање на 

непријатна миризба.  

Индустрискиот комплекс–Пекара произведува и отпад од пакување согласно 

пуштениот готов производ на пазар и согласно законската легислатива има 

потпишано договор со колективен постапувач со отпад од пакување со Еуро 

Екопак. 

Операторот има изработено  Програма за управување со отпад. 

 

 
 

   
Простор за одлагање на отпад 
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Реф. 
бр 

Отпаден 
материјал 

Главен 
извор 

 
Број од 

европски 
каталог 

на отпад 

Количина Преработка/ 
одложување  

Метод и 
локација на 
одложување  Количина 

по месец  
Годишна 
количина  

1. Комунален 
отпад 

  20 03 01 5 60 Се собира во 
контејнери 

Комунална 
Хигиена- Скопје 

2. Отпад од 
хартија 

15 01 01 1,95 28,4 Се собира во 
контејнер 

 Еко Метал 16 
Унитрејд 2012 

3. Отпад од 
метални буриња 

15 01 04 0,24 2,9 Се собира на 
посебно 
означено 
место 

Еко Метал 16 
 

4. Отпад од 
дрвени палети 

15 01 03 1,05 12,62 Се собира во 
кругот на 
фабриката 

Еко Метал 16 

5. Отпадни масла* 13 02 07 0,02 0,24 Се собира во 
буриња 
снабдени со 
затварачи 

Ауто Хаус 
Заковски 
 

6. Отпадна фолија 
 

15 02 03 0,54 6,58 Се собира во 
контејнер 

Еко Метал 16 
Снс Ре-Пласт  
 

7. Отпад од 
прехрамбени 
продукти 

02 06 01 
 

10 
 

120 
 

Се собира во 
магацин за 
бајато 

Комунална 
Хигиена 
– Скопје и ЈП 
Дрисла 

8. Отпад од 
пакување 
(од пазари) 

20 03 02 49 588 Лиценцирана 
компанија 

 
Еуро Екопак 

 
*-опасен отпад  
Прилог бр.17,18,19,20 и 21 - Договори со ЈП Комунална Хигиена Скопје, Еуро Екопак 

Снс Ре-Пласт,Унитрејд 2012 и Еко Метал 16. 
 
 
VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА  
Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, 

вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.  

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено. 

Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија 

кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството. 

 

Точкасти емисии во атмосфера се јавуваат од три оџаци во котларницата и пет 

оџаци во производниот дел кои се однесуваат на уреди со моќност поголема од 

250кW . Покрај овие постојат два точкасти извори на емисија во вид на издувни 

лимени канали од двата системи за аспирација од силосот за брашно. 

Во состав на системите за аспирација постојат два циклон филтери кои се 

производ на фирмата Buhller –Швајцарија, и истите се снабдени со по 18 филтер 

вреќи. Отпрашувањето се одвива автоматски и на истите постојат индикатори преку кои 

се следи состојбата со филтер вреќите.Извори на фугитивна емисија 

не постојат. Складирање на отворено нема. Испораката и приемот на брашно се 

остварува преку авто цистерни кои се празнат преку приклучок на затворен 

цевен систем.  
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Прилог бр. 22 Резултатите од мерењата на емисија на гасови и цврсти 

честички, отпадна вода и бучава извршени од страна на Еко Контрол ДОО. 

 
Капацитет на котелот 1 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

6.000 kg/час 

0,8 – 6 MW 

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

природен гас 
110 – 550 nm3/час 

0 % 

NOx  187,66 mg/Nm3 при (0oC. 3% O2(Течност или гас), 

6% O2(Цврсто гориво) 
Маскимален волумен на емисија  4700 m3/час 
Температура  38° C(min)      145.8°(max) 

Периоди на работа  6 час/ден  365 денови/годишно 

 
Капацитет на котелот 2 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

6.000 kg/час 

0,8 – 6 MW 

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

природен гас 
110 – 550 nm3/час 

0 % 

NOx  186.38 mg/Nm3 при (0oC. 3% O2 (Течност или гас), 

6% O2(Цврсто гориво) 
Маскимален волумен на емисија  4700 m3/час 
Температура  43 °C(min)  138.4 °C(max) 
Периоди на работа  6 час/ден  365 Денови/годишно 

 
Капацитет на котелот 3 
Производство на пареа: 
Термален влез: 

6.000 nm3/час 

0,8 – 6 MW 

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

природен гас 
110 – 550 kg/час 

0 % 

NOx  257.42 mg/Nm3 при (0oC. 3% O2(Течност или гас), 

6% O2(Цврсто гориво) 
Маскимален волумен на емисија  4700 m3/час 
Температура  36° C(min)  133.1° C(max) 
Периоди на работа  6 час/ден  365 Денови/годишно 

 
Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa 
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Сателитска снимка со локации на емисии во воздух 
  

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се 

емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството. 

Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, 

согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Сл. Весник 

18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со 

водите од дождови кои се испуштаат во површинските води. 

 

Индустрискиот комплекс Пекара не произведува технолошки отпадни води.  

Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во одвоен систем приклучен на 

градската канализациска мрежа.  

Отпадните води пред да се испуштат не подлежат на предтретман односно директно се 

испуштаат во градската канализациона мрежа. 

Вкупната количина на отпадна вода што се испушта на дневна основа е во просек од околу 

31м3 односно на годишна основа од околу 11.680 м3. 

Отпадната вода од технолошкиот процес е резултат на чистењето на опремата и 

подовите но истата не содржи опасни и загадувачки материи затоа што при 

чистењто не се користат никакви хемикалии и опасни материи согласно 

највисоките стандарди во прехрабрената индустрија. 

  

Атмосферските води се прифаќаат преку инсталациски систем, одвоен од 

фекалната инсталација. Истиот е приклучен на градски колектор за прифаќање 

на атмосферски води, кој завршува во главниот реципиент река Вардар. 
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Сателитска снимка со локација за испуст на отпадни води 

Во табелата подоле се дадени испитуваниот параметар, едницита мерка, методот и 
максимално дозволената вредност во канализациониот систем на отпадната вода која што 
се зема од Мерно место 1- Отпадна вода од долен испуст во шахта и Мерно место 2- 
Отпадна вода од горен испуст во шахта. 

 

Испитуван 
параметар 

Единица 
мерка 

Метод 
Максимално дозволена 

вредност за  
канализационен систем 

Температура °C APHA 2550-B** 40°C 

pH  MKС EN ISO10523:2013* 6,5-9,5 

Боја описно 
MKС EN ISO 7887:2013 метод 

А** 
без 

Мирис описно / без 

Суспендирани 
материи 

mg/L MKС ISO 11923:2007** 35 

Талог mL/L APHA 2540** 20 

Хлориди mg/l Cl- MKС EN 9297:2007* - 

БПК5
 mg/L O2 MKС EN 1899-2:2007** 250 

ХПК mg/L O2 
Spectroquant  

COD Cell Test 1.09773* 
700 

Слободен хлор mg/L Cl2 
EPA 330.5 

Spectroquant Cl2 1.00590** 
0,5 

Вкупен хлор mg/L Cl2 
EPA 330.5 

Spectroquant Cl2 1.00590** 
1 
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Нитрати 
mg/L  NO3

- - 
N 

Spectroquant  
NO3

- 1.09713.0001* 
- 

Нитрити mg/L NO2
- МКС EN 26 777:2007* 10 

Вкупен Азот mg/L N 
Spectroquant  

total N 1.00613** 
- 

Вкупен Фосфор mg/L P 
Spectroquant  

total P 1.14729** - 

Амониум mg/l  NH4
+-N 

Spectroquant  
NH4

+ 1.14752.0001* 
МКС ISO 7150-1:2007* 

- 

 

 
 
VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА  
Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки 

материи во подземните води и на површината на почвата. 

Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и 

подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација 

или подземно загадување. 

Директни и индиректни емисии во почвата не постојат .  

Дополнителното загадување на почвата исто нема поради:  

-Селектирање и прописно чување на отпадот се до неговото изнесување  

-Постоење на соодветна изолација на подовите од производниот погон  

-Постоење на ефикасно отпрашување со филтер циклони  

-Замената на моторните масла на товарните возила се врши во надворешен сервис. 

 
IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ  
Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во 

следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата 

(земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште 

(ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на 

примена (пр. цевно испуштање, резервоари) 

 

Земјоделски и фармерски активности во Индустрискиот комплекс -Пекара не постојат. 

 

X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ  
Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на 

локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / 

само преку ден / повремено). 

 

Како поголеми извори на бучава во склоп на индустрискиот комплекс Пекара може 

да се споменат компресорите, дел од опремата која се наоѓа во силосот за брашно, 

автоцистерна за брашно и котлара.  

Индустрискиот комплекс Пекара од аспект на бучава спаѓа во подрачје на IV група-

индустриска зона. 

Компресорите се користат три дена во неделата по 8 часови во континуитет. 

Силосот за брашно е во употреба секојдневно меѓутоа неговото работење не е во 

континуитет. Работењето на автоцистерната исто така не е во континуитет. 
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Бучавата од наведените извори нема големо влијание на околината и е во 

граници од 51.3-62dB, што е во согласност со максималните дозволени граници. 

 

Прилог бр. 10 Резултатите од мерењата на емисија на гасови и цврсти 

честички, отпадна вода и бучава во надворешна средина извршени од страна 

на Еко Контрол ДОО Охрид-Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп. 

 

При работата на опремата во индустрискиот комплекс-Пекара нема појава на 

вибрации во околината. Опремата која се користи е со соодветна техничка 

изведба и вградени амортизери кај машините со поголеми снаги. 

 

Постоење на извори на нејонизирачки зрачења во склоп на индустрискиот 

комплекс-Пекара кои негативни би влијаеле врз животната средина не се познати. 

 

Извор на 
емисија 
Референца/ 
бр 

Извор/уред  
Опрема 
Референца/бр. 

Интензитет 
на бучава 

dB на 
означена 

одалеченост 

Периоди на 
емисија 

[број на часови 
предпладне./ 
попладне.] 

ММ бр.1  Силос  
Транспорт на 
брашно  

58,8 6/6 

ММ бр.2  Трафостаница  
Високо-напонски 
трансформатор  

51,3 12/12 

ММ бр.3  Котлара  Котли  58,5 8/8 

ММ бр.4  
Производен 
процес 

Производство  53,2 8/8 

ММ бр.5  Портирница  Производство  54,7 8/8 
 

За амбиентални нивоа на бучава: 

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:  
N42.031414 
E21.429009 

58,4 65,9 87,8 

Локација 2:  
N42.031782 
E21.430361 

66,5 75,1 90,2 

Локација 3:  
N42.032266 
E21.431056 

58,1 60,3 87,6 

Локација 4:  
N42.032630 
E21.429965 

79,0 82,3 95,3 

Локација 5:  
N42.032157 
E21.428510 

58,5 68,4 89,3 
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Сателиска снимка со мерни места на бучава 
 

 
XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ  
Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете 

начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава. 

 

Според предходно изложеното може да се извлече заклучкок дека мониторингот 

е потребно да се имплементира во поглед на емисиите од прашина, димни гасови, 

бучава и отпадна вода. Предвидената фрекфенција на мониторинг е дадена во 

табелата. 

 

Параметар  
Фрекфенција 
на мониторинг 

Метод на земање 
на примероци 

Метод на 
анализа/техника 

Цврсти честички 
прашина 

еднаш годишно  инструмент  гравиметриски 

Димни гасови од 
печките и котлите 

2 пати годишно  инструмент  гравиметриски 

Отпадна вода  2 пати годишно  инструмент  гравиметриски 

Мерење на ниво на 
бучава  

еднаш годишно  инструмент  гравиметриски 

Евиденција на 
инциденти 

Во рок од 24 
часа 

/  / 

 
 

Димни гасови од печките и котлите 

Ознака на 
испуст 

Параметар 
Фреквенција 

на мониторинг 
Метод на земање на 

примероци 
Метод на 

анализа/техника 

А1 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 
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А2 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

А3 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

Б1 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

Б2 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

Б3 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

Б4 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

Б5 

O2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

CO 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12039:2008 

NOX 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 10849:2006 

SO2 2 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 7935:2008 

 

Ознака на испустот/каналот Назив на испустот Кординати 

А1 Котел 1 
N42.032411 
E21.430888 

А2 Котел 2 
N42.032373 
E21.430905 

А3 Котел 3 
N42.032323 
E21.430924 

Б1 Печка 1 
N42.032376 
E21.429855 
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Б2 Печка 2 
N42.032286 
E21.429882 

Б3 Печка 3 
N42.032159 
E21.429930 

Б4 Печка 4 
N42.032074 
E21.429952 

Б5 Печка 5 
N42.031967 
E21.429989 

 
 
 
 

Цврсти честички-прашина 
Ознака на 

испуст 
Параметар 

Фреквенција на 
мониторинг 

Метод на земање на 
примероци 

Метод на анализа / 
техника 

C1 PM10 1 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12341:2007 

C2 PM10 1 x годишно EN ISO/IEC 17025:2005 MKS EN 12341:2007 

 
 
 
 

Ознака на испустот/каналот Назив на испустот Кординати 

С1 Силос-прием 1 
N42.031470 
E21.428886 

С2 Силос-прием 2 
N42.031401 
E21.429408 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

47 

 

Мерење на ниво на бучава 
 

Ознака на 
испуст 

Параметар 
Фреквенција на 

мониторинг 
Метод на земање на 

примероци 
Метод на 

анализа/техника 

ММ1 
Ниво на 

бучавост [db] 1 x годишно MKS ISO 1996-2:2018 MKS ISO 1996-2:2018 

ММ2 
Ниво на 

бучавост [db] 1 x годишно MKS ISO 1996-2:2018 MKS ISO 1996-2:2018 

ММ3 
Ниво на 

бучавост [db] 1 x годишно MKS ISO 1996-2:2018 MKS ISO 1996-2:2018 

ММ4 
Ниво на 

бучавост [db] 1 x годишно MKS ISO 1996-2:2018 MKS ISO 1996-2:2018 

ММ5 
Ниво на 

бучавост [db] 1 x годишно MKS ISO 1996-2:2018 MKS ISO 1996-2:2018 

 
 
 

Референтни точки: Национален координатен систем 

ММ 1: 
N42.031414 
E21.429009 

ММ 2: 
N42.031782 
E21.430361 

ММ 3: 
N42.032266 
E21.431056 

ММ 4: 
N42.032630 
E21.429965 

ММ 5: 
N42.032157 
E21.428510 
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Отпадни води 
 

 
Ознака на 

испуст 
Параметар 

Фреквенција 
на мониторинг 

Метод на 
земање на 
примероци 

 
 
 

D1 

Температура 
 [°C] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

APHA 2550-B** 

pH 2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN ISO10523:2013* 

Боја 
 [описно] 2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN ISO 7887:2013 
метод А** 

Мирис  
[описно] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

/ 

Суспендирани 
материи [mg/L] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС  
ISO 11923:2007** 

Талог  
[mL/L] 2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 APHA 2540** 

Хлориди  
[mg/L Cl-] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN  
9297:2007* 

БПК5 

 [mg/L O2] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN  
1899-2:2007** 

ХПК 
 [mg/L O2] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
COD Cell Test 1.09773* 

Слободен хлор 
 [mg/L Cl2] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

EPA 330.5 
Spectroquant Cl2 1.00590** 

Вкупен хлор 
 [mg/L Cl2] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

EPA 330.5 
Spectroquant Cl2 1.00590** 

Нитрати 
 [mg/L  NO3

- - N] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
NO3

- 1.09713.0001* 

Нитрити 
 [mg/L NO2

-] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

МКС EN 26 777:2007* 

Вкупен Азот  
[mg/L N] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
total N 1.00613** 

Вкупен Фосфор  
[mg/L P] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
total P 1.14729** 

Амониум  
[mg/l  NH4

+-N] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant NH4+ 
1.14752.0001* 

МКС ISO 7150-1:2007* 
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D2 

Температура  
[°C] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

APHA 2550-B** 

pH 2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN ISO10523:2013* 

Боја  
[описно] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN ISO 7887:2013 
метод А** 

Мирис  
[описно] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

/ 

Суспендирани 
материи [mg/L] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС  
ISO 11923:2007** 

Талог  
[mL/L] 2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 APHA 2540** 

Хлориди  
[mg/L Cl-] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN  
9297:2007* 

БПК5 

[mg/L O2] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

MKС EN  
1899-2:2007** 

ХПК 
[mg/L O2] 

 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
COD Cell Test 1.09773* 

Слободен хлор [mg/L 
Cl2] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

EPA 330.5 
Spectroquant  

Вкупен хлор [mg/L 
Cl2] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

EPA 330.5 
Spectroquant Cl2 1.00590** 

Нитрати  
[mg/L  NO3

- - N] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
NO3

- 1.09713.0001* 

Нитрити  
[mg/L NO2

-] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

МКС EN 26 777:2007* 

Вкупен Азот  
[mg/L N] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
total N 1.00613** 

Вкупен Фосфор [mg/L 
P] 

2 x годишно 
EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant  
total P 1.14729** 

Амониум  
[mg/l  NH4

+-N] 
2 x годишно 

EN ISO/IEC 
17025:2005 

Spectroquant NH4+ 
1.14752.0001* 

МКС ISO 7150-1:2007* 

 

Референтни точки: Национален координатен систем 

D 1: N42.031477 
E21.429092 

D 2: N42.031477 
E21.429092 
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XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола 

приложуваат предлог-предлог за подобрувањена работата на инсталацијата и 

заштитата на животната средина. 

 

Со одглед на тоа што дејноста на комплексот преставува производство, 

складирање и дистрибуција на пекарски производи наменети за човечка исхрана 

и фактот дека инсталираната опрема и користените енергенси се во согласност 

со еколошките стандарди, оперативниот план ги опфаќа само планиранираните 

инвестиции за иднина.  

1. Имплементација и сертификација на системот за заштита на животната средина 

2. Постепена промена на постоечкиот систем за рана детекција на пожар и 

инсталација на нов систем за видео надзор.  

3. Промена на системот за детекција на истекување на природен гас со целосно 

исклучување на снабдувачот. 

 

Предлог за подобрување бр: 1 

1. Опис – Воведување на ИСО 14001, поради зголемувањето на поквалитетно 

работење на компанијата, заштита на животната средина и подобрување на 

ефикасноста. 

2. Предвидена дата за почеток на реализација – Октомври 2021 

3. Предвидена дата за завршување на реализацијата- Декември 2022 

4.Вредност на емисии до и за врема на реализацијата – нема очекувани 

промени од постоечките 

5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – нема очекувани 

промени од постоечките. 
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Предлог за подобрување бр:2 
1. Опис – Постепена промена на постоечкиот систем за рана детекција на пожар 
заради навремена реакција во услови на пожар и инсталација на нов систем за 
видео надзор 
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Февруари 2021 
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата – Февруари 2022 
4.Вредност на емисии до и за врема на реализацијата – нема очекувани 
промени 
од постоечките 
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – нема очекувани 
промени од постоечките. 
6.Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и 
суровини) – нема очекувани промени 
7.Мониторинг – не постои потреба од мониторинг 
Параметар  Медиум Метода Зачестеност 
    

8.Извештаи од мониторинг 
9. Вредност на инвестиција – 10 000 евра 

 

Предлог за подобрување бр:3 

1. Опис – Промена на системот за детекција на истекување на природен гас со 
целосно исклучување на снабдувачот. 
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Јануари 2021 
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата – Декември 2021 
4.Вредност на емисии до и за врема на реализацијата – нема очекувани 
промени 
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – не е познато 
6.Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и 
суровини – нема 
7.Мониторинг 
Параметар  Медиум Метода Зачестеност 

    
8.Извештаи од мониторинг 
9. Вредност на инвестиција – 5000 Евра 

 

 

 

 

 
 

6.Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода 

и 

суровини) – очекувано е намалување на потрошувачката на природен гас, 

електрична енергија и вода 

7.Мониторинг – согласно ДУОП и мониторин планот 

Параметар Медиум Метода Зачестеност 

 Гас, прашина и вода гравиметарски 
согласно ДУОП и 

мониторин планот 

8.Извештаи од мониторинг –    согласно ДУОП и мониторин планот 

9.Вредност на инвестиција – 10 000 евра 
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XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ  
Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за 

итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од 

емисиите настанати при несреќи или истекување. Исто така наведете ги превземените 

мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно 

време, викенди и празници.  

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи 

пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини. 

 

При изградба на сите објекти од комплексот -пекара водено е сметка од областа 

на сигурност, заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина, 

при што се применети сите норми и прописи од областа на сигурност на 

градбите, заштита од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на 

животната средина co комплетна градежно техничка документација и употребна 

дозвола. 

При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за 

материјалите при градба, за нивната цврстина, отпорност на топлина итн. 

 

Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на 

невработени лица.  

Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно 

изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот 

процес. 

Во самата инсталација инсталирани се :  

• Телефонска централа поврзана со служба за безбедност  

• Алармен централен систем за ППЗ (детекција на пожар)  

• Безбедносни светла  

Во Инсталацијата постои централен систем за детекција на пожар за кој се 

поседува атест со што се гарантира дека системот ги задоволува бараните 

стандарди на Република Македонија и со што се потврдува дека системот е 

тестиран и е исправен. 

  

➢ Уредување и одржување на околината во инсталацијата  

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините за дотур на 

материјали се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни 

патеки кои се одржуваат во функционална состојба. 

 

➢ Определување на место, простор, начин на разместување и складирање на 

суровини и готови производи  

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство односно 

за изведување на одредена работа се поставени, складирани на определено 

место така што овозможува лесен преглед и нивно несметано земање без 

опасност од уривање и причинување на било каква повреда, а со тоа и штетни влијание 

врз животната средина. Суровините и готовите производи се категоризираат по вид, 

тежина и приоритет за транспорт и производство. Како места во кој се складираат и/или 

ракуваат одредени опасни суровини се идентификувани: 
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РБ  Локација  Опасни суровини  Локација 

1.  Котлара  Природен гас  
N42.032375 
E21.430826 

2.  Подстаница за природен гас  Природен гас  
N42.031799 
E21.430536 

3.  Резервоари за нафта  Нафта  
N42.031923 
E21.430885 

4.  Магацин за одржување  
Разни видови средства 
за подмачкување 

N42.031608 
E21.428980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сателитска снимка на локации на објекти кои содржат опасни суровини 

Начин на обезбедување и обележување на опасни места  

Обезбедувањето на опасните места е направено со тоа што на фабриката е 

поставена табла со Натпис “Забранет влез за невработени“, а за вработените е 

поставена табла со предупредување за опасноста. Исто така се поставени и 

табли со натписи за задолжително носење и користење на средства за лична 

заштита. Таблите за предупредување се поставени на видно место на сите 

места каде постои можност за настанување на повреда.  

 

➢ Уредување на електричната инсталација за фабрика и осветлување 

Снабдувањето со електрична енергија се врши од трафостаницата која е 

сместена во дворот на предметната инсталација- комплекс-пекара. Заради 

безбедност на вработените нема да смее да се вршат поправки на машините и 

уредите без предходно истите да се исклучат од напон. Доколку настанат било 

какви дефекти на електричната инсталација, отстранувањето на истите го врши 

квалификувано лице за таа намена. Заради заштита од удар на струја на 

работниците, сите машини и уреди кои се напојуваат со електрична енергија се 

заштитени со заштитно заземјување.  

➢Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот  

Од описот на начинот на ракување, складирање на суровините, производите и 

отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) емисии 

можат да се појават следниве :  
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• Неправилно складирање на суровини и производи, и 

• Несоодветно управување со отпадот  

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички 

карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на суровините 

и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е вработен во 

инсталацијата е должен да ги превземе сите неопходни мерки за отстранување 

на ваквите инциденти. Истите се однесуваат на тоа да вработениот е должен 

веднаш да го извести раководството и веднаш да пристапи кон отстранување на 

ваквите излевања преку впивање на течностите со разни апсорбентски 

материјали или физичко отстранување (метење, употреба на впивателни крпи, 

гранули, дрвени струготини, песок и слични). Со ваквиот начин на заштита од 

излевање не се предизвика загадување на животната средина.  

 

➢ Природни непогоди  

Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни 

ветрови, земјотреси и сл. Тогаш , персоналот веднаш се евакуира на места 

определени за таа намена, по што 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 се врши 

на лице место, за чија цел се користат средствата од сандачињата за прва 

помош кои се поставени на видни и достапни места. Првата помош на 

повредниот му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице за 

давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потребна 

помош од стручни лица повредата се санира на лице место, а потоа 

повредениот се пренесува до најблиската здравствена установа. Во случај на 

повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи пријава за 

несреќен случај при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 часа. Ако 

повредата е од потешка природа или се повредени повеќе работници, 

непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 48 часа, 

или писмено да го извести трудовиот инспектор за безбедност и здравје при 

работа. Воедно треба да се 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 ЖИТО ЛУКС АД-Скопје-производен 

комплекс-пекара, следниве материјали се дефинирани како горливи: дрво 

(дрвени струготини, врати, ламинати, подови, мебел); текстил (мебел, завеси, 

алишта и гардероба); хартија (картонска, книжна амбалажа, пвц амбалажа, 

списи, книги и сл.); суровини за производство на леб; елетронски уреди (компјутери, 

копири, апарати, принтери и сл). Како опасности за предизвикување на пожар за 

запалување на горенаведените запаливи материјали се: 

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

• Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри,  

• Непрописно изведена електрична инсталација,  

• Дефекти во електричната инсталација Намерно запалување,  
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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 запаливи материи кои се наоѓаат во инсталацијата можни се 

пожари од следниве класи :  

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

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

• Класа Ц-земен гас  

Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните луѓе 

во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на 

следните услови:  

• Спречување на настанување пожар;  

• Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон околниот 

простор; 

• Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра;  

• Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар.  

Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во 

просториите на овој производствено – деловен објект, за нивна заштита од 

пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита од 

пожари: 

• Објектот е изграден со примена на незапаливи градежни материјали кои 

имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 часа исто така 

сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно со пожарноотпорни градежно-

конструктивни елементи;  

• Целокупната електрична инсталација во објектот е изведена со 

електрични спроводници по ѕидови и плафони под малтер вовлечени во 

термопластични ребрести црева и водени на шелни и кабел регали. На тој 

начин, се обезбедува заштита од опасен напон на допир преку заштитно заземјување 

со водење на трет односно петти проводник во инсталацијата; 

• Во објектите се поставени главни разводни табли во кои се наоѓаат автоматски 

склопки за заштита на електричните проводници од електричната инсталација од куса 

врска.  

• Објектот е заштитен со громобранска инсталација, како заштита од 

електирични празнења, со што е оневозможена можноста за настанување  на пожар од 

гром;  

• Во случај на прекин на мрежен напон изведена е инсталација за панични 

светилки со сопствен извор на напојување за 3 часа непрекината работа, 

кои служат како резервно осветлување на патиштата за евакуација. 

Во случај на настанување на пожар во која било просторија на објектот, 

изведен е систем за автоматско откривање и јавување на пожар.  

• Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за 

евакуација на луѓето од објектот се кратки, јасни и слободни за непречена 

евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а одтаму надвор од 

објектот каде што е слободна безбедна зона. Влезните врати во објектот 

се отвараат во насока на евакуација;  

• Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за 

интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до 
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локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен 

тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на 

возилата. Ивичниците на тротоарите на пристапниот пат се закосени со 

што се овозможува полесен пристап на пожарните возила непосредно до 

објектот. Пристапните патишта до објектот имаат носивост на конструкцијата на 

осовински притисок од 8 тони;  

• Оддалеченоста на складираната стока од електричните прекинувачи и 

хидрантите е толкава да има можен несметан пристап до нив, а од сијаличните места 

оддалеченоста на складираната стока не е помала од 0,5 м;  

• Во објектите од комплексот се поставени рачни апарати за почетно 

гасење пожар. Поставени се и надворешни “Ф2“(вкупно 5)  

• Објектот е опремен со внатрешна хидрантска противпожарна мрежа и 

хидранти „Ф2” (вкупно 26). Хидрантите се лесно видливи и поставени на 

растојание што овозможува рационална и ефикасна примена и употреба 

во случај на пожар;  

• Во влезните простории на објектот, на видно место сеа поставени 

натписи/предупредувања: “Забранета употреба на отворен оган и алати што искрат”; 

“Интервентен телефонски број на територијалната противпожарна единица е 193”. Исто 

така на видно место се поставени упатства за тоа кои и какви активности треба да 

преземат вработените во случај на пожар( поставени се и противпожарни планови за 

евакуација).  

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

• Се исклучува доводот на електрична енергија во објектот;  

• Се исклучува доводот на земјен гас во објектот.  

• Се информира територијалната противпожарна единица за настанатиот 

пожар преку интервентниот телефон 193;  

• Се пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со помош на рачните 

апарати за почетно гасење на пожар, противпожарните хидранти и други прирачни 

средства, ако тоа не претставува лична опасност по живот;  

• Се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра. 

Операторот поседува правилники за заштита од пожари и експлозии, план 

за заштита од пожари, експлозии и елементарни непогоди и проценка на 

загрозеност од пожари и елементарни непогоди.  

Бидејќи како природна појава земјотресите не можат да се предвидат, во случај, 

би се превзеле мерки во зависност од степенот и карактерот на штетата. 

Во Компанијата е воспоставена Процедура за - Отповикување на Производ и  

Управување со Кризи - во која се назначени членовите на тимот за управување со кризи 

и наведени сите мерки и активности кои се предвидени да се превземат во случај на 

криза. 

 Системот за отпрашување во силосот за брашно е автоматки контролиран. 

Прилог бр.23 Договор со  ПП Сервис С-9 Гоце ДООЕЛ, Скопје. 

Прилог бр.24 Договор со Мак Аларм Сервис Љупчо ДООЕЛ Скопје за комплетно 

одржување на уреди и системи (Гас, ПП централи, како и видео надзор) 

Прилог бр.25 - Извештај од редовен сервис на ПП апарати и хидрантска 

мрежа. 

Пролог бр.26 – Процедура за отповикување на производ и управување со кризи. 
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XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ  
Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието 

врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, 

вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции. 

 

Индустрискиот Комплекс-Пекара е пуштен во работа 1983 г. Во периодот од 1983 

г. па се до денес компанијата следејќи ги современите трендови на техничко 

технолошките достигнувања во областа на производството на пекарки производи 

повеќекратно спроведуваше реконструкција на објектите, инсталациите и 

технолошката опрема. 

Во евентуален случај во ставање вон функционална состојба или подолготраен 

прекин на работа, компанијата е спремна да ги превземе мерки согласно планот 

за престанок со работа и управување со резидуи и опфаќа:  

• Делумен и времен престанок со работа,  

• Дислокација на инсталацијата, и  

• Целосен престанок со работа.  

При тоа се опфатени следните работи:  

• Суровини, помошни материјали,  

• Цврст и течен отпад,  

• Опрема 

• 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 леб и двопек 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 се преадаптираат за друга на намена. Опремата ќе е отстранета од објектите 

и со неа се постапува во зависност од нивната функционалност. Доколку 

опремата е сеуште функционална ќе биде преместена на друга соодветна 

локација за таа намена.  

Доколку е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој е изработена 

ќе биде селектирана и продадена како секундарна суровина. Залихите од сировините 

во магацин би се испразниле со продавање.  

Со оглед на карактерот на поголемиот дел од готовите производи не се акумулираат 

залихи (дневни производи). Останатите производи кои се со подолг рок на траење би 

се испразниле со продавање.  

Во компанијата е воспоставена процедура за набавка на суровини и материјали 

за пакување која оневозможува акомулирање на големи залихи.  
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Производството се реализира врз база на дневни нарачки со што се оневозможува 

акумулирање на големи залихи на готов производ.  

 

ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА  

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина 

во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази:  

• Дислокација на суровините и крајните производи,  

• Дислокација на процесната опрема  

• Дислокација на објектите или нивна пренамена, и  

• Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена. 

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

инсталација. 

Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата 

ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе 

се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се 

продаде како секундарна суровина. Исто така, сите материјали кои можат да се 

искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од објектите 

ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена од 

локалната самоуправа.  

ПЛАН ЗА ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ГРИЖА ПО 

ЗАТВАРАЊЕТО 

Известување 

Сто и дваесет (120) дена пред предвидениот престанок со работа, Индустрискиот 

Комплекс-Пекара ќе достави писмено известување за планираниот престанок заедно со 

ажурираниот План.  

Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и 

производите 

Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето 

се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или целосен) би бил 

однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, менаџментот ќе 

направи преглед на суровините, помошните материјали и производи во објектот 

кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со цел да се дефинираат 

складираните количини и ќе се направи план за нивно управување до 

затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно исцрпени. 

Делумно затварање  

Во случај на делумно затварање на објектите во Индустрискиот Комплекс Пекара, овој 

План предвидува:  

• Раководството да направи контрола на сите суровини, репроматеријали или 

производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи нивна 

листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние количини и 

материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од рабоатат, 

• 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 суровини и помошни материјали кои можат да се искористат во 

производството ќе се употребат се до затварање на објектите, а доколку останат 

одредени количини истите ќе се складираат привремено во објектите кои ќе 
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продолжат со работа се додека не се предадат на други компании кои понатаму 

со нив ќе постапуваат.  

• Редовно ќе се ажурира листата на компании кои ќе можат да ги откупат 

останатите суровини. 

Целосно затварање  

Во случај на целосно затварање на објектите во Индустрискиот Комплекс-Пекара 

со овој План се превидува :  

- Раководството ќе направи преглед на сите суровини, репро материјали или 

производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи нивна 

листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на оние количини 

кои се неопходни за преостанатиот период од работата на Инсталацијата, 

- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи листа на 

останатите количини на суровини кои до денот на престанок со работа ќе треба 

да се употребат. Доколку остане одредена количина од некаков вид на суровина 

истата ќе се продаде или предаде на компанија која позната со нив ќе постапува 

на соодветен начин.  

- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат 

сите заостанати (непотрошени) материјали,  

- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат 

суровината и готовиот производ.  

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 локација за таа намена. При делумно затварање, односно затварање на 

дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе се премести на дел од 

локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе се употребува на таа локација. 

Доколку истата не е соодветна привремено ќе се складира се до нејзино предавање или 

продавање на друга компанија која ќе ја користи за своја намена.  

Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е 

изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина.  

Со искористената електрична и елетронска опрема ќе се постапува во 

согласност со Законот за управување со отпад и Законот за управување со електрична 

и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.  

Објекти 

Објектите со кои располага Индустрискиот Комплекс-Пекара се изградени со 

неопходната инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја 

обавува комплексот.  

Градежниот отпад од цврста градба би бил одложен на депонија за цврсти 

материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да се 

искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција би 

била демонтирана и продадена како секундарна суровина. Операторот ќе се погрижи 

отпадот што нема да се продаде, безбедно да биде одложен на депонија по претходна 

консултација со надлежниот орган. 

Одржливост и проверка на Планот  

Во текот на оперативниот живот на Индустрискиот Комплекс-Пекара, Планот за 

целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се 

преиспитува во зависност од потребите и измените кои ќе се направат на локацијата 

како и со промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и 
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со секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни ризици 

кои ќе произлезат од активноста на работата на Индустрискиот Комплекс-Пекара. 

Пренамена на локацијата  

Индустрискиот Комплекс-Пекара се наоѓа во Општината Шуто Оризари, и 

доколку дојде до затварање на инсталацијата, локацијата ќе може да се 

пренамени за друга намаена согласно ГУП по претходно доведување во задоволително 

ниво на земјиштето.  

Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите неопходни 

мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад, Законот за животна 

средина и Правилниците кои ја уредуваат материјата за постапување со 

посебни видови на отпад. 
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XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ  

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките 

детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз 

животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги 

опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој 

опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во 

неделата на посочената активност. 

 

Индустрискиот Коплекс-Пекара во склоп на Жито Лукс АД Скопје наменет за 

производство на леб и пециво по капацитетот и асортиманот на производите 

преставува современ производен објект во Р.Македонија во гранката на 

прехрамбента индустрија лоциран во Општина Шуто Оризари – Скопје. 

Индустрискиот Комплекс не преставува загадувач на животната средина поради 

тоа што работи со природни материјали и истите немаат негативно влијание врз 

животната средина.  

Готовите производи се користат и имаат широка примена во човечката исхрана 

како и за сточна храна.  

Производната опрема овозможува производство на разни видови стандардни и 

специјални лебови со капацитет од 80т/ден. Опремата е во согласност со 

европските стандарди за ваков тип на производи. 

Со процесите автоматски се управува и постои можност за брзо исклучување, односно 

прекинување на процесите со што се обезбедува контролирано водење и прекинување 

без да се предизвикува нарушување на квалитетот на медиумите на животната 

средина. 

Со редовна контрола на горилниците од котлите и печките како и системите за 

отпрашување во голема мера се спречува нарушувањето на квалитетот на 

амбиенталниот воздух. 

Се предлага континуиран мониторинг на емисијата на органска прашина на 2 мерни 

места и емисија на димни гасови на 8 мерни места. 
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XVI               ИЗЈАВА 
 
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со 
одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите 
направени за таа цел. 
 
Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 
комплетни. 
 
Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и 
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или  на негови 
делови за потребите на друго лице.                                                                                                         
 
 
 
Потпишано од : Жито Лукс АД Скопје                          Датум  :------------------------- 
(во името на организацијата) 
  
 
Име на потписникот  :  Николаос Калимерис                 
                                                  
 
Позиција во организацијата: Член и Потпретседател на Управен Одбор и Заменик 
Генерален Директор  
 
 

Печат на 
компанијата: 
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Прилог бр.1-Тековна состојба 

 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

65 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

66 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

67 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

68 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

69 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

70 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

71 

 

 
 
 

 
 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

72 

 

Прилог бр.2 Макролокација 
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Прилог бр.3-Микролокација 
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Прилог бр.4 Извод од Катастарски план 
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Прилог бр.5 Имотен лист 
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Прилог бр.6 Нумерички податоци 
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Прилог бр.7 -одобрение за градба 
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Прилог бр. 8 - Жито Лукс АД- Индустриски коплекс Пекара 
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1  Влез за вработени во производство 
2  Влез за вработени во администрација 
3  Канцеларија на оператори 
4  Машка гардероба 
5  Машки тоалет 
6  Женска гардероба 
7  Женски тоалет 
8  Просторија отпад 
9  Мацин за суровини на +15єС 
10  Влез за магацин за суровини и амбалажа 
11  Силос 
12  Трпезарија 
13  Влез на магацин за брашно 
14  Магацин за брашно 
15  Погон за подготовка на премикси 
16  Дневен магацин за суровини 
17  Дневен магацин за амбалажа 
18  Магацин за амбалажа 
19  Магацин за суровини 
20  Фрижидер на суровини на +4єС 
21  Фрижидер на суровини на +4єС 
22  Фрижидер на суровини на +4єС 
23  Фрижидер на суровини на +4єС 
24  Влез на амбалажа во производен погон 
25  Перална за садови 
26  Фрижидер на +8єС 
27  Магацин за средства за чистење 
28  Влез на суровини во производен погон 
29  Влез на вработени во производен погон 
30  Дистрибуција на брашно 
31  Дневни бункери за брашно 
32  Канцеларија на технолози 
33  Браварска работилница 
34  Технички отвор 
35  Дел за ладење на леб 
36  Производен дел 
38  Печка за пастеризација 
39  Пакувачки оддел 
40  Магацин за готов производ 
41  Излез на готов производ 
42  Канцеларија на магационери 
44  МРС-земен гас 
45  Трафостаница-агрегати 
46  Компресорска станица 
47  Перална за гајби 
48  Магацин за неусогласено 
49  Магацин за надналог 
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Прилог бр 9- Организациона шема 
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Прилог бр. 10 Сертификат за ISO 22000:2005 
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Прилог бр. 11   Уверение за управител за отпад 
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Прилог бр. 12   Одлука за назначување на управител за отпад 
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Прилог бр. 13  Безбедносни листи на суровини 
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Прилог бр.23 Договор со ПП Сервис С-9 Гоце ДООЕЛ 
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Прилог бр.24 Договор со Мак Аларм Сервис Љупчо ДООЕЛ 
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Прилог бр.25 Извештај од редовен сервис на ПП апарати и хидрантска мрежа. 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

267 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

268 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

269 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

270 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

271 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

272 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

273 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

274 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

275 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

276 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

277 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

278 

 

 

 

 



Жито Лукс АД Скопје 
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола 

279 

 

   Прилог бр.26 -Процедура за отповикување на производ и управување со кризи 
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