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I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Име на компанијата1 Друштво за производство на предиво и конец Ветекс 

АД Велес 

Правен статус Акционерско друштво 

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Соптвеност на земјиштето РСМ со право на користење 

Адреса на локацијата  

(и поштенска адреса, доколку е 

различна од погоре споменатата) 

 

"Вардарска" бр.50, Велес 

Број на вработени 146 

Овластен претставник  Дејан Галев 

Категорија на индустриски 

активности кои се предмет на 

барањето2 

 

6. Останати активности 

6.2 Инсталации за претходна обработка (операции 

како што се миење, белење, мерцеризирање) или 

боење на влакна или на ткаенини, со капацитет на 

обработка од 1t/ден до 10 t/ден.  

Проектиран капацитет 2,5 t/ден 

 

 

I.1  Вид на барањето3 

Обележете го соодветниот дел 
 

Нова инсталација   

Постоечка инсталација x 

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 

Општина Велес 

Адреса Панко Брашнар бр.1, Велес 

Телефон 043 232 406 

 

Во прилог се дадени: 

• Потврда за регистрирана дејност (Прилог I.1) 

• Тековна состојба од централен регистар (Прилог I.2) 

• Имотен лист (Прилог I.3) 

• Историјат (Прилог I.4) 

 

             

 

 

 

 
1 Како што е регистрирано во 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 секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно 

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

 

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

намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа 

на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи 

на локацијата, дијаграми на постапките за работа). 

 

ОДГОВОР 

 

II. 1 Опис на инсталацијата 

 

Предметната инсталација "Ветекс" АД Велес се наоѓа во периферниот северозападен 

дел на Велес, во индустриската зона на градот, непосредно до железничката станица 

Велес, лоцирана на улица "Вардарска" бр.50. Инсталацијата се наоѓа на околу 3 km 

оддалеченост од центарот на градот, но со тек на времето и поради демографскиот 

прираст на градот, растојанието од зоната на населеност е намалено.  

Од источната страна на инсталацијата се наоѓаат неколку станбени куќи изградени без 

градежна дозвола, а на оддалеченост од 200 m е реката Вардар. Од западната страна се 

наоѓа асфалтен пат со широчина од 6 m, кој го поврзува градот Велес со автопатот Скопје 

- Гевгелија, потоа железнички колосеци, железничка станица, а во продолжение е 

индустриската зона на градот со следните индустриски капацитети: тутунски комбинат 

"Нада Бутникошарева",  топилница за олово и цинк "МХК Злетово", АД "Жито Вардар" - 

производство на сточарска храна, АД "Транс-Велес", колска работилница "Велес" и 

други. Од северната страна се наоѓа асфалтирана улица со широчина од 4 m, а во 

продолжение се наоѓаат станбени објекти. Од јужната страна инсталацијата граничи со 

објекти за домување и деловни објекти. 

Инсталацијата е целосно оградена и хортикултурно уредена, а објектите меѓусебе се 

поврзани со асфалтирани патеки.  

Локациската поставеност на предметната инсталација на топографска карта е дадена 

на слика 1, додека на слика 2 е дадена сателитска снимка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сл.1 Топографска карта 1:25000 
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Координатите на локацијата се следните: Е 41о 43.611' , Н 21о 46.176'. Воедно 

на сликата се прикажани јасно одбележани границите на предметната 

инсталација. 
 

 
 

Сл.2 Сателитска снимка на локацијата на Ветекс АД Велес 
 

Инсталацијата "Ветекс" АД Велес претставува комплекс згради чија организација и 

опис се дадени подолу: 
 

1. Стара управна зграда со портирница - се наоѓа на влезот од десната страна. 

Претставува приземен објект со ѕидови од тула, дрвена кровна конструкција и 

кров од салонитни табли. Ѕидовите се малтерисани одвнатре и однадвор, а подот е 

изведен од посен бетон и делумно терацо. Прозорите и вратите се дрвени. Зад 

старата управна зграда е сместена плинската станица, систем за TNG. 
 

2. Ресторан со кујна и магацин за храна - Објектот има подрум, приземје и 

поткровје. Вертикална комуникација во објектот се врши исклучиво преку 

армирано-бетонски скали. Влезот во објектот е од страна на улицата и од кругот 

на фабриката. Еден дел од ресторанот и самата кујна се наоѓаат над засолништето, 

кој простор е покриен со челична конструкција, а носечки елементи се столбовите 

и платната за прифаќање на плочата од поткровјето. Во новиот дел ѕидовите се 

носиви и изведени од набиен бетон, платна и столбови МБ 30. Во приземјето има 

масивна плоча, а плочата на поткровјето е потпрена на греди и столбови. 

Темелите на објектот се изведени како темелни ленти МБ 20. Кровната 

конструкција е изведена од челични рожници 16, а покриена е со двоен ребраст 

лим. Вратите и прозорите на оваа зграда се дрвени, премачкани со мрсна боја, а 

подовите се изведени комбинирано во зависност од намената на просторијата од 

керамички плочки и терацо. Ѕидовите се малтерисани одвнатре и однадвор со 

продолжен малтер. Важно е да се напомене дека засолништето е изведено од 

армирано-бетонска затворена кутија со дебелина на горната и долната плоча од 50 

cm, но не е доволно вкопано за да ја обезбеди потребната заштита од ударен бран. 
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3. Нова кончара - Објектот е изведен како армирано бетонска скелетна 

конструкција и има подрум и приземје. Вертикалната комуникација на оваа зграда 

се изведува преку коси стази и товарни лифтови. Меѓуспратната конструкција е 

бетонска крстасто-армирана плоча. Ѕидовите се од тула и истите се малтерисани 

однадвор и одвнатре. Прозорите и вратите се метални. Кровната конструкција е 

челична решетка, а самата покривка е од трапезест челичен лим. Подовите се 

изведени комбинирано од винфлекс плочки. 
 

4. Магацин за готова стока (конци и трикотажа), санитарни јазли и гардероба; 

- Зградата е изведена комбинирано од челични носиви елементи, армирано-

бетонски платна, греди и столбови. Темелите се изведени во вид на ленти и 

темели самци од МБ 20. Ѕидовите се изведени од шупливи блокови малтерисани 

одвнатре и однадвор. Подот на магацинот е од цементна кошулка.  
 

5. Паковно одделение со магацин за репроматеријали, резервни делови и 

хемикалии - Паковното одделение е изведено во низ со магацинот за готова стока 

и погонот за трикотажа, така што за него важи истото што е веќе наведено за нив, 

погоре и подолу во текстот. 
 

6. Погон за трикотажа - Објектот содржи производна хала која во моментот се 

користи како магацин, гардероби и магацини во сутеренот. Вертикалната 

комуникација се изведува со скали и рампа. Конструкцијата на производната хала 

е од монтажни челични профили и армирано бетонски портал, столбови и 

цирклажи. Кровот е челична решеткаста конструкција, над која е поставена 

термоизолација и покривка од пластифициран лим. Подот во производната хала и 

гардеробите е обложен со PVC плочки, а во санитарниот јазол со керамички 

плочки. Надворешните ѕидови се изведени со термо блок "Ц", а во сутеренот 

ѕидовите се бетонски и од шуплива тула. Вратите и прозорите се од железни 

профили, освен во засолништето каде вратите се метални-противпожарни. 
 

 

7. Производна хала "Предилница" со прирачен материјал и Предилница за 

предиво на памук и филамент - Објектот претставува високо приземје со две 

странични повисоки простори и има подрум-сутерен. Влезот во објектот е од 

кругот на комплексот по армирано-бетонски скали. Покрај производната хала во 

овој објект влегуваат и гардероби и санитарни јазли, како и клима уреди во 

подрумските простории. Самата конструкција на објектот е изведена од монтажни 

челични рамки меѓусебно поврзани со рожинците од покривот во крут систем со 

хоризонтални и вертикални спреги. Челичните рамки пак се монтирани врз 

сутеренскиот бетонски простор, т.е. ѕидовите и плочите. Темелите на објектот се 

лентести и темели самци. Подот од производната хала е PVC "Винфлекс", а во 

останатиот дел терацо и керамички плочки. Вертикалната комуникација е 

исклучиво по армирано-бетонски скали. Кровната конструкција е челична, а 

покривот е кровен сендвич од два челични пластифицирани лимови "Леминд" 

поставен врз термоизолација од минерална волна. Долунаведените три простории 

се во состав на објектот: 

• клима уреди во подрум, лабораторија и прирачна работилница на 

приземје; 

• санитарен јазол; 

• влез; 

• санитарен јазол; 

• канцеларии за техничко раководство и правна служба. 
 

8. Производна хала "Кончара" - Кончарата е сместена во централниот дел на 

комплексот на објекти на "Ветекс" АД Велес и е приземен објект со под од посен 

бетон покриен со винфлекс плочки, а покривот е изведен делумно како дрвена 

кровна конструкција покриена со керамиди, а дел како челична решетка покриена 
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со салонитни табли. Темелите се изведени како лентести и темели самци под 

армирано-бетонските столбови. Ѕидовите се изведени од шуплива тула и 

измалтерисани и одвнатре и однадвор.  
 

9. Стара и нова фарбара со подрум - Објектот содржи производна хала со подрум и 

приземје. Граден е како армирано-бетонска рамкова конструкција, исполнета со 

шуплива тула. Кровната конструкција е челична решетка, а покривот е дурисол, 

покриен со еднострук двоен лим. Плочите во подрумот и приземјето се армирано-

бетонски. Подот во приземјето е изведен со керамички плочки како и облогите на 

ѕидовите, заради отпорност на киселини. 
 

10. Трафостаница - Трафостаницата е сместена во објект со конструктивно решение 

на армирано-бетонска рамка со армирано-бетонска плоча, а полнежот на ѕидовите 

е со шуплива тула. Одвнатре се малтерисани, а од надвор се прскани со пластичен 

малтер. Подот е од набиен бетон покриен со пердашена цементна кошулка, а 

темелите се изведени како лентести темелни самци. Кровната конструкција е 

лимена. Објектите што следат се изведени во низ од трафостаницата до 

компресорката станица и за нив важи истото и за наведените два објекти: 

• машинска работилница и канцеларија; 

• котлара - со нов лимен кров; 

• резервоар за ПП хидрантска мрежа 100 m3; 

• резервоар за мазут 170 m3 - важно е да се напомене дека во оваа 

просторија подот е изведен во вид на бетонско корито кое би обезбедило 

задржување на мазутот во случај на излевање на истиот од резервоарот; 

• погон парилник со кров од салонитни табли. 
 

11. Компресорска станица - Конструкцијата на објектот е од армирано бетонски 

платна, калкански ѕидови и столбови. Подот е набиен бетон со пердашена 

цементна кошулица. Покривот е дрвена решетка со салонит, а ѕидовите се 

малтерисани одвнатре, а однадвор се обложени со фасадна блок тула, додека 

калканските ѕидови се изведени со пластичен малтер. Во продолжение на 

компресорската станица е доградено машинско оделение кое се користи како 

магацин за одредени машини, а по него следат долунаведените два магацина, така 

што за него важи истото што и за овие два магацини.  
 

12. Магацин за готова стока и магацин за суровини и репроматеријали - 

Носечката кострукција на зградата е армирано-бетонски скелетон систем со 

бетонски плочи. Ѕидовите се изведени како сендвич од две тули со изолација од 

стаклена волна и истите се малтерисани одвнатре и однадвор. Подовите во 

објектот се изведени од винфлекс плочки во магацинот за готова стока и посен 

бетон во магацинот за репроматеријали. Кровната конструкција е челична 

решетка, поставена на армирано-бетонска скелетна конструкција, а самата 

покривка е од двоводен челичен лим. Прозорите и вратите се метални. Магацинот 

и продавницата се новоизградени објекти од армиран бетон и тула со дрвена 

кровна конструкција покриена со ќерамиди, а сместени се кај чуварницата со влез 

од улицата. 
 

13. Плинска станица - систем за TNG - Во плинската станица, систем за ТНГ, која 

се наоѓа во кругот на самата предметна инсталација има место за 28 плински боци 

од по 35 kg. Овој број на боци е фиксен, меѓутоа не секогаш сите се пуштаат во 

производниот процес. Во моментот во плинската станица има 10 боци од 32 kg и 

18 боци од 28 kg. Од нив 14 боци се пуштени во процесот на производство. 

Плинот со посебен развод се одведува во погонот за финализација на 

произведениот конец. Поради безбедност на плинската станица, редовно се врши 

проверка и испитување на статичкиот електрицитет и исправноста на 

громобранската инсталација. 
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14. Резервоари за жива сода. - Во предметната инсталација постојат два резервоари 

за жива сода (NaOH). Едниот од нив е надземен, надворешен резервоар, околу кој 

нема изградено заштитен бетонски базен. Овој резервоар од 8m3  е сместен веднаш 

пред погонот за мерцеризирање. Toj e надворешен сад за одлежување на 

растворена 40% жива сода од 8 m3, но во него дневно одлежува 1100L растворена 

40% жива сода, колку што се и дневните потреби на погонот. Другиот резервоар 

за жива сода е поголем и исто така надземен, сместен внатре во самиот погон. Тоа 

е полипропиленска цистерна од 28 m3 со максимално дозволено полнење од 6 m3  

со 40% жива сода. Направен е како пластична - полипропиленска цистерна од 28 

m3, поставена на фундаменти на бетонска подлога. Околу самиот резервоар има 

заштитен бетонски базен танквана. Поставена е заштита од нагризување од 

живата сода и хидроизолација. Живата сода од овој резервоар преку систем на 

цевки се носи до мал базен кој однатре е обложен со железни блокови. Во него се 

врши додавање и на вода до концентрација на живата сода од 25 % потребна за 

процесот мерцеризирање. По завршувањето на овој процес живата сода се 

одведува во погонот каде се врши боење на конецот. За процесот боење и белење 

живата сода од 40% се точи рачно и се пренесува до апаратите. При точењето има 

два рачни вентили во случај едниот да се расипе. Откако дел од неа ќе се 

потроши, базенот се надополнува до одредено ниво за да нема застој во самиот 

процес на боење. 

Еднаш месечно неискористената жива сода со 25% концентрација од процесот 

мерцеризирање се исфрла после додавање на поголемо количество вода и оцетна 

киселина, неутрализирано до баран рH индекс од 5,5 до 6. 

 

Во однос на бројот на резервоари во инсталацијата и нивниот подетален опис, во 

продолжение е табела со податоци за истите: 

 

Вид на 

резервоар 

Материјал од 

кој е изработен 

резервоарот 

Волумен на 

резервоар 

Материјал 

складиран во 

резервоарот 

Заштита од 

непредвидени 

истекувања 

Резервоар за мазут метал 170 m3 мазут 
бетонски парапет од 

1,5 m 

Резервоар за жива 

сода (надземен, 

надворешен) 

 метал 8 m3 жива сода 
бетонски сад-

танквана 

Резервоар за жива 

сода (внатрешен) 
полипропилен 28 m3 жива сода 

бетонски сад-

танквана 

Резервоар со вода бетон 100 t вода  заштитен базен 

Резервоар со вода инокс 30 t вода нема заштита 

 

15. Систем за искористување на топлината од отпадната вода од процесите 

на производство - Главна цел на системот е искористување на енергијата од 

отпадните топли води кои се испуштаат од производствениот процес, при што 

се загрева и акумулира топла вода, што повторно ќе се користи во 

производствениот процес. Со тоа се постигнува голема финансиска заштеда. 

Секундарна придобивка од овој проект е заштита на животната средина како 

резултат на намаленото користење на мазут како енергенс, зошто 

искористената отпадна енергија се користи за предгревање на ладната вода 

неопходна во производствениот процес. Со тоа е намалена потребата за 

производство на топлинска енергија од фосилни горива (мазут). Терциерна 

придобивка е и фактот што со одземањето на енергијата на отпадните води, 

значително се поедноставува и поефтинува нивното пречистување кое 

инвеститорот го планира како следна инвестиција. Системот се состои од: - 
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Резервоар 1 за акумулирање на отпадните води со зафатнина 30 000 L, 

изработен од не’рѓосувачки челик, во кој ќе се прифаќаат отпадните води од 

производствениот процес со температура од 40⁰С и повисока, Резервоар 2 за 

акумулирање на топла вода со зафатнина 50 000 L, изработен од не’рѓосувачки 

челик, во кој ќе се акумулира топлата вода која се предгрева со помош на 

отпадните води од производниот процес, Противструјни топлински 

изменувачи, во кои ќе се одзема топлинска енергија од отпадните води и ќе се 

предава на свежата ладна вода која најпрво се акумулира, а потоа по потреба се 

внесува во производствениот процес. Дел од системот се и машинската 

инсталација за прифаќање на отпадните води и акомулирање во 

резервоарот 1, машинска инсталација за дистрибуција на отпадните води 

до противструјните изменувачи и подоцна нивно испуштање во 

канализација, машинската инсталација за дистрибуција на топлата вода 

помеѓу резервоарот 2 и противструјните изменувачи, и помеѓу резервоарот 

2 и прозводствениот процес, машинската инсталација за дистрибуција на 

топлата вода помеѓу резервоарот 2 и центрифугалните пумпи, како и 

помеѓу противструјните изменувачи и пумпите, машинсктаа инсталација 

за дистрибуција на топлата отпадна вода помеѓу резервоарот 1, 

центрифугалните пумпи и противструјните изменувачи. За напојување со 

електрична енергија составен дел на системот се: електрична инсталација за 

напојување на центрифугалните пумпи за дистрибуција на отпадните води 

и електрична инсталација за напојување на центрифугалните пумпи за 

дистрибуција на топлата вода за произодствениот процес. Овој систем  

овозможува континуирано внесување на предгреана вода во производствениот 

процес, со што се елиминираат температурните шокови кои се јавуваат при 

директно внесување на ладна вода. Со тоа се постигнува подобар и постојан 

квалитет на крајниот производ. Работењето на овој систем постигува заштеда 

на енергија, која во инсталацијата се добива од фосилни горива (мазут), а 

воедно се намалува и загадувањето на животната средина. Ваквото техничко 

решение значително ја намалува температурата на отпадните води кои се 

испуштаат од производниот процес во канализацијата, поради нивното 

подладување кога ја предаваат топлинската енергија. Намалувањето на 

температурата на отпадните води е од суштинско значење за технологијата на 

прочистување на истите, при што користењето на хемикалии е сведено на 

минимум. Пречистителната станица за отпадните води е следна инвестиција 

која се планира и со тоа во целост ќе се заокружи процесот на испуштање на 

отпадни води според европските стандарди. Ќе се унапреди системот со кој се 

контролира испуштањето на отпадните води од производниот процес. Имено, 

сите топли отпадни води, со температура повисока од 40⁰С, ќе се насочуваат 

кон новиот систем во кој ќе се одземе нивната топлинска енергија, и ќе се 

подладат до максимална температура од 35⁰С. Сите останати отпадни води со 

температура пониска од 40⁰С ќе се испуштаат директно во канализација. 

16. Систем за одведување на индустриска прашина и други примеси во 

технолошкиот процес на линија за мешање, отварање и чистење на 

материјалот - Линијата за мешање, отвoрање и чистење на материјалот, каде 

се одвива технолошки процес на производство од суровина памук од бали, 

коноп и др. па сѐ до прочистен/припремен материјал за изработка на чешлано 

предиво – прамен од копрена, се состои од следните машини: 

ОТВАРАЧИ- во кои на подвижна лента се става суровината, а по барање на 

купувачот се меша со други суровини (полиестер, коноп и др.). Во овој дел 

(поточно со валјакот за грубо отворање) се чисти материјалот од примеси: 

земја-лисја-стебла, кои паѓаат под решетката од каде рачно се чистат. Дел од 

нечистотијата, со помош на вентилатор на отварачот, се всисуваат (примеси и 

индустриската парашина) и преку посебен цевковод се носи до мал бубањ, 

сместен во клима коморите. 
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МОНО – е следна машина, каде делумно прочистената суровина паѓа на валјак 

со шипки, па преку решетки влегува во цевковод за транспорт понатаму. На 

овој цевковод има вградено кондензатор со тапан и сито, за селектирање на 

памук по површината. Нечистотијата поминува низ тапанот и преку цевковод, а 

со пнеуматски всис се носи до филтерот за отстранување на прашина, од кој пак 

продолжува цевковод, кој со пнеуматски всис го носи до мал бубањ, сместен во 

клима коморите. 

ЕРМ отварачот, во внатрешноста на машината, со помош на назабен валјак 

врши понатамошно чистење на материјалот, па преку цевковод продолжува 

понатаму, а нечистотиите преку цевковод со пнеуматика, одат до заедничкиот 

канал за нечистотија од МОНО. 

АЕРОФЕД е последна машина за чистење пред кардите, каде материјалот 

најпрво поминува низ ситест филтер, од каде слободно паѓа во комората со 

валјаци и тепач, а нечистотијата од систестиот филтер со помош на пнеуматски 

всис од вентилаторот се собира, па по вертикален цевковод се транспортира до 

мал бубањ. 

Како што може да се заклучи, чистењето на големи количини на нечистотија и 

примеси се врши во одделот наречен „чистилна“, каде се врши мешање, 

отварање и чистење на материјалот (отворачи, МОНО, ЕРМ и АЕРОФЕД), и 

каде поголемиот дел од нечистотијата е предвидено да се собере со рачно 

собирање, балирање и негова продажба. Помалиот дел од нечистотијата -

примеси и индустриска прашина, се дел од посебен затворен систем за 

одведување на индустриска прашина и други примеси од одделот чистилна. 

Сите цевководи со прашина и примеси од машините, вертикално се спуштаат 

во подрумскиот дел на клима коморите и доаѓаат во два мали бубањи кои 

постојано се вртат околу оската. Со помош на јак певматски всис, 

индустриската прашина и другите примеси се задржуваат надворешно на 

платното од бубањите. Со помош на подвижни всисивачи кои се движат од 

едниот до другиот крај на бубањот, на принцип на пнеуматски всис, прашината 

и примесите се собираат и се складираат во вреќи, кои по полнењето треба да се 

заменат со празни. 

Прочистениот воздух од бубањите, со помош на два вентилатори за пнеуматски 

потист, преку вертикален цевковод и мрежести решетки и жалузини се исфрла 

надвор. 

Систем за одведување на индустриска прашина и други примеси во 

технолошкиот процес на припрема и предење 

Во погонот каде е инсталиран систем за одведување на индустриската прашина 

и примеси од предивото, се изведуваат следниве технолошки фази: кардирање 

на влакната во прамен, чешлање на прамени, развлекување, предпредење/ 

флаер, предење и премотување и чистење на предивото, односно технолошките 

фази кои се одвуваат на неколку видови на машини (карди, чешларки, 

рестезалки, флаери, предилици, аутоконер). 

Во овие технолошки фази, материјалот кој излегува од одделот „чистилна“ 

(прочистен памук, синтетика, коноп и др.), продолжува во процес на припрема 

и предење, каде прво се добива квалитетна руно, наречено копрена, кое се 

собира во прамен (на карди), потоа од повеќе прамени се чешла. Од повеќе 

прамени се развлекува во еден прамен, потоа праменот се истегнува / истенчува 

до предпредиво (флаер), предпреденото од флаер, па се растегнува до тенко 

предиво (предилици). Потоа завршува со премотување и чистење на предивото 

(аутоконер) каде преденото се премотува и притоа се чисти од сите претходно 

настанати грешки. Во сите овие фази на производство од предивото и 

предпредивото се отстрануваат сите кратки влакна, попречно поставени влакна, 

неупредени задебелувања, дебели и тенки места, така да при овој технолошки 
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процес се појавува многу текстилна прашина и други примеси во машините, во 

воздухот во погонот, во/на машините. 

За собирање на поголемиот дека од овие отпадни влакна, дел од овие машини 

(карди,чешларки, предилници и аутоконер) имаат внатрешни пневматски 

всисови кои имаат задача за да ја отстранат нечистотијата и да ја носат до 

„комори“ во кои има соодветни филтри на кои се собира и рачно се чисти. 

За собирање и одведување на останатата индустриска прашина и други примеси 

во технолошкиот процес, има инсталирано цел систем за отпрашување , кој 

систем се состои од всисен и потисен дел. 

Всисниот дел од системот за одведување на индустриска прашина и други 

примеси се состои од: 

Под целиот погон за предпредење и предење, под земја има изградено бетонски 

канали кои помеѓу себе се поврзани и водат до два централни канали, кои 

завршуваат во просторот каде се сместени бубањите. На самиот под во погонот, 

помеѓу машините, а точно над подземните канали има инсталирано многу 

метални шахти за влез на индустриската пашина и со помош на всисна 

пневматика од два големи вентилатори, се собира прашината. Собраната 

индустриска прашина се лепи надворешно на платното на два големи бубањи 

кои се вртат околу својата оска. Со помош на подвижни всисувачи, надворешно 

по платното  (по два / на еден бубањ) кои се движат од едниот крај до половина 

на бубањот и другиот на бубањот и другиот од половина до другиот крај, а со 

помош на пневматски всис, прашината и примесите се собираат и се складираат 

во вреќи, кои вреќи по полнење треба да се заменат со празни. Ваков ист систем 

има посебно за делот на карди , но под дејство на пневматски всис од еден 

вентилатор, прашината се носи до еден голем бубањ и надворешно се собира со 

два всисувачи кои прашината ја носат во вреќи. 

Потисниот дел од системот за одведување на индустриска прашина и други 

примеси се состои од: 

Воздухот прочистен од бубањите, но со мала концентрација на прашина, преку 

вертикални цевководи, на принцип на пневматски всис од два вентилатори, се 

носи до комори. Во нив има поставено ситни мрежести решетки, каде целосно 

се прочистува, и како таков, се меша со дел свеж воздух од надвор. Таквата 

смеша со помош на два големи вентилатори се потиснува низ цел систем на 

канали кои се наоѓаат над плафонот/ таванот и низ отвори/ жалузните на 

плафонот/ таванот, се потиснува во погонот. Другиот дел и прочистениот 

воздух од погонот, преку мрежеста решетка и жалузини (ги има две за 

предпредење и предење, а една за карди и чистилна) се исфрла надвор од 

погонот. Потисниот пневматски систем за делот на карди и чистилна е со ист 

принцип на работа, но со еден голем вентилатор за потист, повремено рачно се 

чистат или се заменуваат со нови, сѐ со цел целосно собирање / прочистување 

на воздухот од индустриска прашина. 

 

Во прилог II.1 е дадена шема на инсталацијата, a во прилог II.2 даден е шематски 

приказ на системот за одведување на загадениот воздух со прашина и други примеси од 

технолошкиот процес, особено од процесот на мешање, отворање, чешлање, предење и 

чистење на текстилни влакна кој преку каналите се одведува до филтер вреќите во клима 

коморите.  

Инсталацијата "Ветекс" АД Велес е опремена со машини и дополнителна машинска 

опрема поставени на различни локации во инсталацијата. Главните видови опрема се 

дадени во следната табела.  
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Таб.1 Опрема на предметната инсталација Ветекс АД Велес 

Име на опрема Компанија Карактеристики Број Процес 

Машина тип В2/2 " RIETER " / 1 

Отварање и чистење 
Моно-валеч отварач тип В4/1  " RIETER " / 1 

EPM отворач тип В5/5  "RIETER" / 1 

Машина аерофид тип 7/2  "RIETER" / 1 

Машина тип C1/3  "RIETER" / 8 Кадрирање 

Машина тип E2/4  "RIETER" / 1 
Припрема на памукот 

Машина тип E4/1A  "RIETER" / 1 

Машина тип E7/4  "RIETER" / 4 Чешлање 

Машина тип D0/2  "RIETER" / 2 Развлекување 

Машина тип T6/3  "Крушиќ" / 5 Предпредење 

Машина тип TV-371  "Крушиќ" / 19 Предење 

Конус автоконер тип 238 Schlaforst / 2 
Премотување и 

чистење 

Машина тип VTS-07  VOLKMANN 
Двострана, со 128 

вретена 1 

Кончање на предива 

Машина тип DZ240/600 

ALHAT ALLMA 
Двострана, со 44 

вретена 1 

Машина тип ALLMA 

DZ200/600 ALMAT 
SAURER-

ALLMA 

Двострана, со 70 

вретена 1 

Машина тип 

DZ200/450 ALLMA 
Двострана со 52 

вретена 1 

Машина тип VTS 07/3 ELITEX-

VOLKMAH 

Двострана, со 60 

вретена 6 
Двозавојно кончање 

Машина дублерка HAMEL  1 

Машина тип TT225 HAMEL 
Двострана, со 156 

вретена 3 Трозавојно кончање 

Машина тип GSG-KBB METTLER’S 

SOHNE 
/ 2 Газирање 

CROON LUCKE / / 3 Витловање 

METTLER / / 1 Намотување 

Машина тип JAEGLI MM-8 / / 2 Марцеризирање 

Машина тип MEZERA / Капацитет 30-55 kg 10 

Боење Машина тип BELINI / 
Капацитет 300 -330 

kg 1 

Конуси тип THIS / Капацитет 25 -100 kg 2 

Машина тип MINETI / / 3 Цедење 

Тунелска сушара тип MINETI / / 2 
Сушење 

Suшaрa тип THIS / / 1 

Машина тип METTLER / / 3 
Премотување 

Машина тип GILBOS / / 1 

Машина CUBOTEX / 2 

Конфекционирање Машина тип K1600  

(No 10122) 
GROON 

LUCKE 2 
/ 1 
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Машина тип KW-765 

(No 156) JBF-OTTKO / 5 

Машина тип K1600 GROON 

LUCKE 1-2 
/ 1 

Машина тип 1-1-No-52-1961-

SPT-MBS-50-A-730 JOTTKA / 2 

CEZOMA-EK1-S-49-A4N-73 

No-37683, No-37686 / / 2 

CEZOMA-EK1-S-59-A4N-77 

No-38720, No-38723 / / 2 

Машина тип 16 No-1978, No-

1974 SAHM / 1 

Машина COMPANINI / 1 

Машина POKER 6C PRINT / 1 

Штампање 

Машина CEDIT 

Machine/CRPM 1015 

 
SPREJ / 1 

Машина GOKANETTI 6S/TG 

0143 JAKARD / 1 

 

 

II.2  Опис на  технолошкиот процес 
 

Предметната инсталација "Ветекс" АД Велес е инсталација чија основна дејност е 

преработка на памук и синтетички влакна и производство на предиво и различни видови 

на конци.  

Капацитетот на опремата инсталирана во инсталацијата е 2 t/ден. Актуелниот 

капацитет на производство е 1,7 t/ден што претставува 85% од вкупниот инсталиран 

капацитет. 

Годишното производство на конец изнесува околу 400 t. 

Технолошкиот процес на производство ќе биде опишан за секоја фаза поодделно, а 

дијаграмот на технолошките постапки за производство на предиво и конци е даден во 

Прилог II.3. 

 

Опис на технолошкиот процес  

 

Целокупното производство на инсталацијата е базирано на производство на разни 

видови конци за употреба во технолошката индустрија, до обработка на основни 

суровини за производство со конец (во најголем дел памук, полиакрил и полиестер) преку 

фаза на предење во потребен асортиман на конци, доработка на конецот, мерцеризација, 

боење, штампање, сушење, контрола, пакување, складирање и отпрема на конци. Покрај 

наведените основни суровини во процесот на производство се користи и водороден 

пероксид, натриум хидроксид, натриум хлорид, натриум карбонат, натриум бикарбонат, 

натриум сулфат, оцетна киселина, површински активни материи, средства за перење, 

омекнувачи и разни органски бои. 

 

1. Прием и сместување на суровина  

Како основна суровина во производствениот процес на "Ветекс" АД Велес се користи 

памук, полиестер и полиакрилонитрил. Суровините се добавуваат од производители од 

земји надвор од Северна Македонија, како на пример: Турција, Германија, Швајцарија, 

Бугарија, Грција, Египет и др. При приемот се врши контрола на квалитетот, односно 

дали добиента суровина одговара на мострите кои ги имааат дообиено пред да се изврши 

набавката. Доколку суровината не е во ред, се гледа што може да се направи со набавката. 

Суровината по пристигнувањето се складира во магацин за суровини сместен во 

подрумот. 
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2. Мешање, отворање и чистење на памучни влакна и други текстилни 

суровини 

Со отварање и чистење почнува процесот на преработка на влакната. Цел на 

отварањето на памукот е да се намали големината на пластите на мали пластици на 

прамените во пахулки, отстранување и чистење на примесите, подготовка на влакната за 

наредна фаза кадрирање и мешање на сите компоненти со цел да се добие смеса со 

поголема хомогеност.  

Првата машина во процесот чистална е отварачот тип В2/2 од фирмата "RIETER". На 

оваа машина има грубо отварање, исфрлање на нечистотии (земја, лисја, стебла) кои 

паѓаат под решетката во комората. Памучните влакна паѓаат на транспортната трака 

преку која се транспортираат на наредната машина за отварање. На машината има 

поставено вентилатор кој ја всисува прашината и преку каналите оди во филтер вреќи во 

климакомората.   

МОНО-валчниот отварач е следна машина во процесот на отварање и чистење. 

Материјалот од транспортната трака преку цевковод се одведува во наредната машина 

Моно-валчниот отварач тип В4/1 од фирмата "RIETER". Материјалот кој по пнеуматски 

пат паѓа слободно на валјакот со шипки, преку решетките и цевководот за транспорт на 

материјалот оди до наредната машина.  

EPM отварачот тип В5/5 од фирмата "RIETER"е следна машина во процесот отварање. 

На самиот цевковод, помеѓу моновлачниот отворач и наредната машина вграден е 

кондензатор за отстранување на прашината. Главниот дел на кондензаторот е ситестиот 

тапан. Нечистотиите и ситните влакненца заедно со воздухот поминуваат низ отворите на 

тапанот и преку каналот се носат во филтерот.  

Материјалот преку цевковод преминува на следната машина во процесот наречена 

аерофид тип 7/2 од фирмата "RIETER" кој минува низ ситестиот филтер од каде слободно 

паѓа во комората каде е прифатен од валците кои го додаваат на тепачот, односно трокрак 

назабен тепач. На машините за отварање има поставено вентилатор која ја всисува 

прашината и преку каналите оди во филтер вреќи во климакоморите. 

 

3. Кадрирање 

Кадрирање е процес на одвојување на памучните влакна помеѓу себе, отстранување на 

кратките влакна и на нечистотиите, израмнување на влакната и поставување на паралелна 

положба, мешање на влакната, растегнување на руното и претворање на рамен со 

одредена финост. Машина која се користи при процесот кардирање е висока продуктивна 

карда тип С1/3 од фирмата "RIETER".  

Брисерот претходно врши чистење и кардирање на памучните влакна. Меѓу тапанот и 

деклиците се врши главното влачање, влакната наполно се одделуваат, порамнуваат, 

насочуваат, мешаат и се отстрануваат нечистотиите и кратките влакна. Помеѓу тамбурот 

и пењерот настанува згуснување на памучната копрена. Широката копрена се собира во 

прамен кој поминува меѓу излезните валци-коландри, до влезот до главата на уредот за 

сложување и намотување на праменот во лонец. 

 

4. Припрема за чешлање и дублирање 

Како прва машина во процесот на припремањето на памукот за чешлање е машината 

тип Е2/4 од фирмата "RIETER". По добивањето на свитокот се врши растегнување, 

составување (дублирање) изработка на свиток, а сето тоа го сочинува припремањето на 

кардени прамени за чешлање. Ги изедначува широките траки, врши паралелизација на 

влакната, до повторно намотување на свиток со широка трака.  

Како следна машина во процесот на припремањето на памукот за чешлање е 

составувалка на свиткови тип Е4/1А од фирмата " RIETER ". Машината за развлекување 

на свитокот, т.е. составувалка на свиткови има за задача да ги изедначува широките 

траки, да врши паралелизација на влакната и повторно намотување на свиток со широка 

трака.  
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5. Процес чешлање 

Со исчешлување на кратките влакна се отстрануваат и сите други преостанати 

нечистотии. При чешлањето не се отстрануваат само кратките влакна туку и еден дел од 

долгите влакна во копрената. Колку влакната во праменот се понасочени, толку помалку 

долги влакна ќе отпаднат во исчешокот. Затоа при примената на чешлање потребно е да 

памучните влакна во праменот што го образуваат свитокот за чешлање да бидат што 

понасочени. Машина во процесот чешлање е тип Е7/4 од фирмата "RIETER". За време на 

чешлањето кружниот чешел се полни со кратки влакна и отпадок (исчешок), но по 

излегувањето од зоната на чешлањето, тој поминува покрај четката која го чисти. 

Исчешокот, отстранет од кружниот чешел го всисува на својата површина 

перфорираниот валјак. Воздушното вшмукување и прелепување на исчешокот на 

површината на валјакот, кој се наоѓа по целата должина на машината, го врши посебен 

вентилатор, а преку челичната кутија се прилепуваат влакната на валјакот.  

 

6. Развлекување  

Следно се врши дублирање и растегнување на праменот, при што се зголемува 

неговата рамномерност и насоченост односно паралелизација на влакната. При 

дублирањето и растегнувањето исто така се врши мешање на влакната. Машини кои се 

користат за развлекување се тип D0/2 од фирмата "RIETER". 

 

7. Предпредење  

Предпредење е процес каде се врши истенчување на влезниот материјал до одредена 

финост на предпредивото. Машината која се користи е високорастегнувачка 

предпредилна машина тип Т6/3 на фирмата "Крушиќ". 

 

8. Предење 

Предење е процес каде се врши растегнување на препреденото во растегнувачкиот 

апарат до потребната финост на преденото. Машината која се користи во овој процес е 

двострана прстенеста машина тип ТВ-371 од фирмата "Крушиќ" и составена е од 528 

вретена. Системот за внатрешно отпрашување во овој погон се состои од систем за 

вентилација поставен на плафонот низ целиот погон од каде влегува чист воздух, а од 

друга страна пак на подот во целиот погон има отвори обезбедени со решетки низ кои 

преку систем за всисување (всис), прашината и сите честички кои се создаваат од 

процесот одат во голем всисен канал низ кој поминуваат истите, а на крајот од 

вентилациониот систем одат во една просторија во која има две кружни комори каде со 

големи валјаци кои се вртат се налепуваат поголемите честички, а понатаму преку систем 

на цевки се одведуваат во 4 големи филтер вреќи. Во овој погон за предење има два 

подземни системи за отпрашување кои завршуваат на крајот со по една просторија во 

која се сместени по два вакви валјаци, што значи дека во целиот погон има вкупно 4 

валјаци и на крајот по 8 филтер вреќи. Исто така во долниот дел од предилницата има 

просторија во која се наоѓа голем отвор заштитен со решетка од каде исто така влегува 

чист воздух. Ѕидовите во овој дел, поради големата бучава која се создава од самиот 

вентилационен систем, се обложени со специјални материјали за звучна изолација, со 

што значително се намалува бучавата од надворешната средина. Во Прилог II.4 даден е 

шематски приказ (проект) за системот за отпрашување. 

 

9. Премотување и чистење на предивото 

Премотувањето се врши на што поголем број на предилни цевки од прстенестата 

машина на посебен намоток со многу голема величина и чистење на предивото. Со 

чистењето треба да се отстранат сите несакани грешки во претходната фаза. Ефикасноста 

на чистењето е условена со дотераната осетливост спрема видот на грешката и должината 

на грешката што треба да ја пропушти. Премотувањето се изведува на машина за 

премотување од предилничка цевка на конус автоконер Schlaforst тип 238. 
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10. Дублирање на предивото 

Дублирањето претставува составување на две или повеќе нитки во една, од исти или 

различни финости на предива и заедничко намотување на калем, подеднакво напрегање 

на предивните нитки.  

 

11. Кончање на предива  

Кончање на предивата се прави за да се зголеми јачината на предивото, да се постигне 

поголема рамномерност или ефектност по должина на предивото, да се постигне мекост, 

острина, нееластичност и слично. Во инсталацијата кончањето се врши на три типа на 

машини: 

• Прстенести машини за кончање; 

• Двозавојни машини за кончање; 

• Трозавојни машини за кончање. 

Прстенестата машина за кончање SRG/M-4 од фирмата "SACM MULHOUSE" е 

двострана и се состои од 360 вретена.  

ALLMA машината е двострана, едната страна содржи 44 вретена, а другата 52 вретена 

- тип DZ240/600 ALHAT тип DZ200/450. 

Машините за двозавојно кончање обезбедуваат два завоја на предивото со едно вртење 

на вретеното. Машините со кои се одвива овој тип на кончање се: ELITEX-VOLKMAH 

тип VTS 07/3. Машините се двострани, а секоја страна се состои од 60 вретена.  

Трозавојно кончање е уште поусовршено и поквалитетно кончање. Машините од овој 

тип обезбедуваат три завоја на предивото на еден вртеж на вретеното, односно се работи 

на машини со уште поголема продукција од претходно наведените. Во инсталацијата за 

ваков вид на кончање се користи машина HAMEL тип ТТ225. Машината е двострана и 

содржи вкупно 156 вретена. 

 

12. Газирање 

Газирањето е процес на согорување на кратките влакна од површината на предивото 

или конецот Во ,,Ветексˮ АД Велес газирањето се изведува на машини специјално 

опремени за овој процес: METTLER’S SOHNE тип GSG-KBB. 

Најчесто се газираат предива или конци изработени од памук или негови мешавини.  

Машините се опремени со специјални уреди за доведување на лесно согорлив пропан 

бутан гас и воздух. Машината е двострана и секоја страна поседува по 30 вретена. Секое 

вретено е опремено со бренер - горилник, низ кој минува нитката од предивото или 

конецот. Машината е опремена со систем за всисување на согорените влакна и систем за 

нивно гасење и нивна апсорбција преку водена завеса во резервоар со вода. На гатерот од 

машината се реди материјал, се вклучува системот за довод на гас од плинската станица 

до вентилот пред машината. Се пушта водата во распрскувачот за создавање водена 

завеса во водениот резервоар, се вклучуваат пумпите за довод на воздух и се пушта 

машината во погон. По пуштањето на смеша на воздух и гас во машината, следи палење 

на сите бренери - горилници по ред на секое вретено од машината. Се воведува 

материјалот во системот за газирање, газираниот материјал се намотува на конуси со 

полн волумен. По завршувањето на процесот газирање се затвара главниот вентил за 

довод на гас, се врши ослободување на гасот од гасната инсталација, се гаси пумпата за 

воздух и самата машина. 

Во овој производствен погон машините за газирање имаат систем на цевки кои со 

вакуум го собираат гасот од согорувањето и преку два испусти од двете машини истиот 

оди во заедничка шахта во која има распрскувачи со вода со чија помош се спречува 

ширење на гасот во животната средина и нејзино загадување. На овој начин се 

намалуваат емисиите во атмосферата. Така се создава отпадна вода од процесот на 

газирање која понатаму се испушта заедно со останатите отпадни води од технолошкиот 

процес. За заштита од експлозија на гасот во овој погон поставен е систем за автоматска 

детекција на гасот и истиот поседува звучен и светлосен аларм за дојава. 
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13. Витловање (мотање на штрени) 

Мотањето на штрени во технолошкиот процес спаѓа во групата на припремни фази 

што овозможува понатамошна обработка на предивото или конецот. Самата фаза мотање 

на штрени претставува физичка операција каде предивото се трансформира во облик 

погоден за наредните фази на доработка - мерцеризирање и боење.  

Процесот на витловање се изведува на машини од тип CROON LUCKE. Машините се 

двострани со можност секоја страна да намота по 30 штрени ако се намотуваат штрени од 

300 g или 15 штрени со тежина поголема од 300 g. 

Самиот процес се одвива така што материјалот кој е нареден на гатерот од машината 

се внесува и се пушта машината во погон. Брзината на машината и тежината на штрените 

се подесува за секоја финост на производот различно.  

По завршувањето на секој циклус на намотување се пристапува кон врзување на 

штрените со по четири до пет пасми со приближно исто растојание, а секоја од овие 

пасми го дели материјалот на три еднакви дела. Врзувањето на пасмите има функција да 

го фиксира обликот на штрената за да се обезбеди стабилност за понатамошна обработка. 

По секој завршен циклус се празни машината и истата се воведува во следен циклус. 

 

14. Меко намотување на конуси 

Мекото намотување спаѓа во механички операции и се изведува на машина тип 

METTLER специјално наменета за овој вид намотување. Машината е двострана и работи 

со шпанун систем и систем кој ја регулира тврдината на конусите. Оваа фаза претставува 

припремна операција за наредните фази во техниолошкиот процес како што се: 

хидрофиксирање, искувавање, белење, боење и сушење.  

Самото намотување се врши на перфорирани метални конуси изработени од челик, 

отпорни на хемикалии и корозија.  

Големината на намотаниот конус зависи од артиклот, но најчесто се движи во граници 

од 600 до 700 g чист материјал.  

Самата операција на меко намотување се изведува на начин да материјалот се реди на 

гатерот од машината и се воведува на секое вретено. Потоа се пристапува кон пуштање 

на машината во погон со што започнува намотувањето на перфорираните конуси се до 

бараната количина.  

 

15. Мерцеризирање 

Самото мерцеризирање претставува физичко хемиски процес на обработка на предиво 

и конец составено од 100% памук во раствор од NaOH, како резултат на што се 

подобруваат неговите механички својства:  

• Расте апсорпционата способност и реактивност кон боите; 

• Зголемен сјај; 

• Зголемена реактивност кон разни хемикалии; 

• Зголемена димензиона стабилност; 

• Зголемена јачина на кинење и издолжување; 

• Подобро чувство на допир 

Мерцеризирањето се изведува на специјална машина за таа намена тип JAEGLI MM-8 

која е двострана. Се работи на тој принцип да материјалот се реди на гатерот, штрените 

се разредуваат и со помош на лопатки се пренесуваат од гатерот на валјаците од 

машината. Валјаците се спуштаат во лужината чија концентрација е 30°Be на 

температура од околу 16°C. Тука се потопува материјалот и се задржува три минути, 

притоа материјалот се движи околу валјаците на растојание кое го диктира машината. 

Коритото со лужина се спушта и се врши прво перење со топла вода од 80°С и ладна вода 

од 20°С. Секое од двете перења е со времетраење од по една минута, при што водата од 

перењата се исфрла во отпаден канал. Во оптегната состојба машината достигнува 

притисок од 180 bar.  
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16. Боење 

Боењето се врши на машини за боење на штрени и тоа тип MEZERA со капацитет од 

30 до 55 kg, тип BELINI со капацитет од 300 до 330 kg и апарати за боење на конуси тип 

THIS со капацитет од 25 kg и 100 kg.  

Во апаратите за боење се реди материјал кој може да биде претходно мерцеризиран 

или доколку се бара немерцеризиран. Првично се применува постапка на изварување или 

предбелење кај која од памукот се отстрануваат природните примеси од нецелулозно 

потекло, при што се зголемува хидрофилноста на предивото - конецот, се добива 

зголемен степен на белина со цел да се добие егалност при боењето. Самата постапка на 

изварување или предбелење се изведува на 98°С. По завршувањето на постапката се 

испушта флотата во отпадниот канал, а материјалот се пере прво со топла вода од 80°С и 

ладна вода од 20°С и на крај добро се неутрализира. Вака добро припремениот материјал 

е спремен за боење. Самото боење започнува на пониска температура каде се додаваат 

потребните помошни средства и боја, па постепено се загрева до бараната температура од 

60°С или 80°С каде се врши боењето. По завршувањето на целиот процес флотата се 

испушта во отпаден канал.  

Обоениот материјал се пере со ладна и топла вода, потоа добро се сапуни и се 

испира. На крај следи омекнување на материјалот како последна фаза од боењето.  

 

17. Печатење  

Печатењето се врши во три печатарски машини, на Print машина со капацитет од 60 kg 

до 300 kg, Jakard и Sprej машини за принтање со капацитет од 60 kg до 100 kg. На Print 

машината се става материјалот на штрени, претходно припремен за боење од 
претходниот погон фарбара. Боењето се одвива со помош на дизни кои повлекуваат боја 

од претходно растворена боја во казани. Штрените се движат по трака, каде што дизните 

ги попрскуваат штрените со боја. Потоа минуваат низ парилник со што бојата се фиксира 

на штрените на температура од 98°С и на крај материјалот се пере со ладна вода низ 

цевки и се цеди со краен валјак. Кај Jakard и Sprej штампарките материјалот е на конуси. 

Првично се редат конусите на гатер, потоа нитките одат секоја низ посебен водич, при 

што минуваат низ казани со боја, а со помош на валјаци се нанесува бојата на 

материјалот. Тој потоа оди низ парна комора каде се фиксира бојата. Откако ќе помине 

овој процес, материјалот се витлова и се добиваат штрени кои се парат во посебен 

затворен парилник во период од 30 min, на температура од 98°С. Обоениот материјал од 

сите три штампарки се предава во фарбара на доработка (перење со фиксатор за боја, 

ладно перење и омекнување). 
 

18. Цедење на материјалот 

Цедењето на материјалот се изведува на машини специјални за таа намена - MINETI. 

Тоа е машина со еден перфориран цилиндер кој се врти околу својата оска со брзина од 

1000 до 2000 вртежи во минута. Перфорираниот цилиндер е сместен во поголем 

цилиндер фиксиран флексибилно во три точки. Материјалот после боењето и 

омекнувањето се сложува рамномерно во перфорираниот цилиндер со максимална 

количина од 70 kg. Материјалот се цеди при што водата минува низ дупчињата на 

перфорираниот цилиндер и излегува надвор. Цедењето трае 45 минути по што следи 

вадење на исцедениот материјал кој во себе содржи околу 60% влажност.  

 

19. Сушење на материјалот 

Влажниот материјал по цедењето содржи одредена влажност и како таков не може да 

се доработува, при што неопходно е негово сушење. Сушењето се изведува во облик на 

штрени во тунелска сушара тип MINETI и сушара тип THIS за сушење на материјалот во 

вид на конуси.  

Тунелската сушара се состои од една транспортна трака на која се наредени метални 

шипки - гатери, каде се редат штрените. Бочно од движењето на материјалот се 

поставени вентилатори кои го движат воздухот преку грејните тела и материјалот се 

суши на температура од околу 80°С.  
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20. Премотување на материјалот 

Премотувањето на материјалот се изведува на машини за таа намена тип METTLER 

кои се двострани и машина тип GILBOS која е еднострана и поседува 30 вретена. 

Материјалот се реди во клупата на машината, се редат чисти конуси на машината, потоа 

се земаат штрените рачно и се местат на витлото од машината. Понатаму се пристапува 

кон сечење на пасмите од штрените, внесување на секое вретено и пуштање на машината 

во погон. По завршување на премотувањето на една штрена се врзува наредна, 

контиунуирано се послужува машината додека да се намота бараната големина - тежина 

на конусите. Најголемата количина - тежина на конусот е 1500 g. 

 

21. Конфекционирање 

Конфекционирањето претставува процес при кој се врши премотување на примениот 

материјал од претходно доработеното предиво во претходните фази. Предивото се 

премотува од конуси на клопчиња. 

Премотувањето се врши на специјално опремени машини за овој процес. 

Според намената на конецот има неколку видови: 

• Конец за плетење (клопчиња премотани на хилзни со етикети од 10 g, 25 g, 50 

g и 100g.); 

• Конец за рачно плетење на блузи (клопчиња премотани со или без бандероли 

од 25 g, 50 g и 100g.); 

• Декоративен конец за везење (штрени од 5 g, 25 g); 

• Конец за машинско шиење, индустриско (макари на 200 m, 1000 m, 2500 m, 

5000 m и 10000 m). 

Премотувањето на конецот за плетење се врши на машините JBF-OTTKO тип KW-765 

(No 165, 164, 153,87) и GROON LUCKE 2 тип K1600 (No 10122). 

Премотувањето на конецот за рачно плетење блузи се врши на машините JBF-OTTKO 

тип KW-765(No 156) и GROON LUCKE 1-2 тип K1600. 

Премотувањето на декоративниот конец за везење се врши на машината JOTTKA тип 

1-1-No-52-1961-SPT-MBS-50-A-730. 

Премотувањето на конецот за машинско шиење (индустриско) се врши на машините 

CEZOMA-EK1-S-49-A4N-73 (No-37683, No-37686) на 200 m. CEZOMA-EK1-S-59-A4N-77 

(No-38720, No-38723) на 1000 m, SAHM-тип 16 (No=1978, No-1974) на 2500 m и 5000 m. 

 

22. Пакување на конфекциониран материјал 

Оваа фаза е последна од процесот на производство и претставува пакување на 

конфекционираниот материјал според барањата на купувачот. Пакувањето се врши 

рачно.  

Пакувањето на конец за плетење - клопчиња со хилзна од 10 g, 25 g, 50 g и 100 g 

најчесто се врши во пакување од 100 g, 250 g, 500 g и 1000 g. 

Пакувањето на конец за рачно плетење на блузи - клопчиња со бандероли најчесто се 

врши во пакување од 500 g и 1000 g. 

Пакување на декоративен конец за везење - штрепи со бандероли најчесто се врши во 

пакување од 60 g, 250 g и 500 g. 

Конецот за машинско шиење најчесто се пакува од 140 g и 350g. 

Пакувањето за сите видови конец може да биде во бели кутии од хартија или 

полиетиленски кеси кои потоа се ставаат во картонски пакети, спрема барањето на 

купувачите. 

 

23. Складирање на готовиот производ 

Спакуваниот производ на крај се носи во магацинот за готов производ и се складира 

според асортиманот и налогот на купувачот за одложување во магацин за готови 

производи, сѐ до моментот на негова испорака.  
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Во прилог се дадени: 

• Шема на инсталацијата (Прилог II.1) 

• Шематски приказ на системот за одведување на загадениот воздух со прашина и 

други примеси од технолошкиот процес, особено од процесот на мешање, 

отворање, чешлање, предење и чистење на текстилни влакна кој преку каналите 

се одведува до филтер вреќите во клима коморите. (Прилог II.2) 

• Дијаграм на технолошките постапки за производство на предиво и  

      конци (Прилог II.3) 

•   Шематски приказ (проект) за системот за отпрашување во погонот за предење 

(Прилог II.4)  
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III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  

 

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци.  Особено да се наведе 

лицето одговорно за прашањата од животната средина. 

 

ОДГОВОР 

 

Друштвото за производство на предиво и конец "Ветекс" АД, претставува 

акционерско друштво кое е основано во 1991 година (Статут на друштвото е усвоен на 

01.06.2007 година).  

Највисок орган на управување е Собрание на акционери кое избира Надзорен одбор. 

Надзорниот одбор ја контролира работата на Управниот Одбор на чие чело стои 

Претседател.  

Компанијата ја сочинуваат три главни сектори: Сектор за финансии и правни работи, 

Сектор за комерција и Технички Сектор. Секторите се раководени од директори 

(финансов, технички и директор на комерција). 

Во секторот за финансии и правни работи припаѓаат сметководство, ХТЗ и ППЗ, менза, 

хигиеничарки, правен оддел и животна средина. 

Директорот на секторот комерција раководи со референти за набавка и продажба, 

магационери за влез на суровини и излез на готов производ, евидентичари 

(производствени сметководители), архивар и возач. 

Техничкиот сектор, пак, се состои од две одделенија и тоа: одделение за предење и 

кончање и одделение за припрема и боење, раководени од раководители како и одделение 

за одржување, составено од мајстори одговорни за електро и машинско одржување на 

погоните. Раководителот на одделението за предење раководи со сменоводителите и 

производните работници, додека раководителот на одделението за припрема и боење 

раководи со сменоводителите, лаборантите и производните работници. Во Прилог III.1 

дадена е шема на организационата структура на "Ветекс" АД.   

Вработените се со соодветна квалификација, обучени за стручно и безбедно 

извршување на работните задачи и според своите функции и знаења, соодветно се 

распоредени низ производството во инсталацијата. Вкупниот број на вработени изнесува 

155, од кои 130 се вработени на неопределено време, а 25 на определено.  Вработените 

работат во една, две и три смени. Се работи 5 работни дена во неделата, од понеделник до 

петок, а по потреба и во сабота. Администрацијата работи само прва смена во тек на 

работната недела. Погонот предилница работи во три смени по 8 часа, а Фарбарата во две 

смени по 8 часа. Вработените кои работат на конфекционирање работат во три смени по 8 

часа, а вработените кои работат на пакување, работат само во прва смена по 8 часа. 

Во предеметната инсталација има повеќе вработени, назначени како одговорни лица за 

управување со одделни делови од заштитата на животната средина. Имено, назначено е 

лице одговорно за управување со отпадните води, лице одговорно за котларата, понатаму 

лице за одржување, лице одговорно за цврстиот отпад како и одговорно лице за погонот 

за боење.  

Во компанијата има и лице кое е одговорно за ХТЗ и ППЗ опремата, заштита при 

работа и заштита на животната средина чии одговорности се надзор на работата и 

преземање на потребните мерки за подобрување на состојбата. Работните обврски и 

задачи на вработениот кој во моментов го работи сето тоа се дадени во Прилог  III.2. 

Компанијата поседува сертификат од INNOVA теxт за користење на ознаката Oeko-

Tex®, поради употреба на суровини во своето производство кои ги задоволуваат 

човечките и еколошките барања (Прилог III.3) 

 

Во прилог се дадени: 

• Шематски приказ на организационата структура на вработените во  

"ВЕТЕКС" АД Велес (Прилог III.1) 
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• Работни обврски и задачи на вработениот кој во моментов покрива ХТЗ, ППЗ и 

животна средина (Прилог  III.2) 

• Сертификат од INNOVATEXT TEXTILE ENGINEERING AND TESTING 

INSTITUTE CO. и  (Прилог III.3) 
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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. 

 
ОДГОВОР 

 

Основни влезни суровини во предметната инсталација "Ветекс" АД претставуваат 

памукот и синтетичките влакна (полиакрил и полиестер). Основните суровини се 

добавуваат од повеќе земји, како: Турција, Германија, Египет, Швајцарија, Грција, 

Бугарија и др. При приемот се врши контрола на квалитетот на суровината, односно се 

проверува дали мострите кои ги имаат добиено пред да се изврши набавката, одговараат 

на добиената суровина.  

Во процесот на преработка на основните суровини и производство на конци и предиво 

од памук и мешавина на памук со синтетички влакна се користат разни органиски бои, 

површински активни материи, средства за перење, омекнувачи, но и хемикалии како 

водороден пероксид, натриум хидроксид, натриум хлорид, натриум карбонат, натриум 

бикарбонат, натриум сулфат и оцетна киселина.  

Готовиот производ, односно конците, се пакуваат во мали бели хартиени кутии или 

полиетленски кеси, спрема барањето на купувачите. Кесите се со различна грамажа 

зависно од видот на конецот (конец за плетење, конец за рачно плетење на блузи, 

декоративен конец за везење или конец за машинско шиење). Спакуваните кеси потоа 

збирно се пакуваат во картонски кутии.  

Производствената опрема се одржува со физичко чистење (метење) и со бришење со 

сува крпа, додека подовите се метат.  

Хигиената во производствениот погон, административните простории, мензата и 

кујната се одржува со употреба на хемиски средства за чистење и дезинфекција. 

Предметната инсталација "Ветекс" АД се снабдува со технолошка вода за потребите на 

производствениот процес од бунари, додека со вода за пиење и санитарна вода се 

снабдува од градската водоводна мрежа. На бунарите имаат поставено водомер и редовно 

се мери потрошувачката на вода. За водата која се користи од градскиот водовод "Ветекс" 

АД редовно плаќа сметки за вода на ЈКП “Дервен”. Во Прилог IV.1  дадени се копии од 

платени сметки за вода. 

За технолошкиот процес во предметната инсталција "Ветекс" АД се користи мазут, 

додека за загревање на поедини административни канцеларии, кујна и менза се користи 

електрична енергија. Во Прилог IV.2 дадени се копии од платени сметки за електрична 

енергија, а во Прилог IV.3 дадена е копија од Уверение за квалитет на масло за горење 

Мазут М-1 НС.  

Во рамки на предметната инсталација постои трансформаторска станица 

Испитувањето и промената на трансформаторското масло ја врши надворешна компанија 

по потреба, така да ваков вид на суровина (трансформаторско масло) не се чува на лагер 

во инсталацијата. Во Прилог IV.4 дадена е копија од фактура од извршената услуга.  

Во "Ветекс" АД, за потребите на процесот на газирање, односно согорување на 

кратките влакна од површината на предивото или конецот, се користи плински гас. Гасот 

од плинската станица преку посебен систем за развод се доведува до вентилите на 

машините каде се врши согорувањето.   

За одржување на машините се користи хидраулично масло и обично масло за 

подмачкување. Отпадното масло се собира и се продава на фирма која е овластена за 

преземање на овој вид на отпад.  

Подетални податоци за основните суровини, боите, хемикалиите, помошните средства 

и енергиите кои се употребуваат или произведуваат во предметната инсталација се дадени 

во следната табела (Таб.2). 
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Таб.2 Листа на суровини, помошни материјали и енергии употребени или произведени во  

"Ветекс" АД Велес 

 

Реф. 

Бр 

Материјал/ 

Супстанција(1) 

CAS(4) 

Број 

Категорија на 

опасност(2) 

 

Моментално 

складирана 

количина 

Годишна 

употреба 
R и S фрази(3) 

         (t) (t)  

 Турски памук STD 1 предиво / / 265  / 

 Турски памук STD 2 предиво / / 170  / 

 Турски памук EGE предиво / / 28  / 

 Памук гиза  предиво / / 25  / 

 Памук STD Roller предиво / / 48  / 

 Памук SEA CELL PURE предиво / / 7  / 

 Органски памук предиво / / 6  / 

 Акрилно влакно 1,3-38 mm предиво / / 45  / 

 Акрил Stapel L-34 предиво / / 0,5  / 

 Акрил Stapel L-35 предиво / / 0, 5 / 

 Акрил Stapel 1,4*40 mm предиво / / 7 / 

 Волна Alento предиво / / 6,5 / 

 Вискоза 330/64F предиво / / 1 / 

 Натриум хлорид 7647-14-5 / 70 420 R40, S24/25 

 Натриум сулфат 7757-82-6 / 0,5 75 R36 S 36,46 

 
Натриум карбонат 5968-11-6 / / 22 

R 36/37/38 

S22,26 

 

Натриум хидроксид 1310-73-2 Класа 8 25 144 

R 22, 35 

S 1,2,26, 

36,37,39,45 

 Сода бикарбона 144-55-8 / 0,5 2 / 

 
Оцетна киселина 64-19-7 

Класа 3 

Класа 8 
9 31 

R 10,35 

S 23,26,45 

 

Водороден пероксид 7722-84-1 Класа 5.1 / 32 

R 5,8,20/22, 35 

S17, 26, 28, 

36/37/39, 45 

 Натриум ацетат 6131904 / / / S 24,25 

 Хидросулфит  Класа 4.2  3   

 

Етилен гликол 107-21-1 / 0,16 0,06 

R 22,36 

S 26, 36, 

37,39,45,53  

 
Хлор 7782-50-5 

Класа 2 

Класа 8 
/ 2,5 / 

Х
ем

и
к
а
л
и

и
 

RUSTOL-ESH / / 0,48 1,6 / 

RUCOFIN GES / / 
0,12 

 
/ 

R 36,52/53 

S 23, 24, 26, 

37/39, 61 

RUCOWET VF / / 0,96 1,5 
R 41 

S 26, 36/39 

RUCOWET RMC / / 0 0,15 

R 38, 41 

S 23, 25, 26, 

28, 37/39 

RUCOLIN MDX / / 0,45 0,15 R 22 

 
HYDROCOL-KAE-360 / Класа 9 0,81 1,8 

R 51/53 

S 60, 61 

RUCOFIL-AWI / / 0 0,24 
R 43, 52/53 

S 24, 37, 61 

ALBATEX SA – 200 

1310-58-3 

1310-73-2 

497-19-8 

584-08-7 

Класа 8 0,12 / 
R 22, 35, 36, 

37, 38 

INVADINE MR 126-92-1 / 0,6 2,5 R 22, 36, 38, 

http://en.wikipedia.org/wiki/R5:_Heating_may_cause_an_explosion
http://en.wikipedia.org/wiki/R8:_Contact_with_combustible_material_may_cause_fire
http://en.wikipedia.org/wiki/R20/22:_Harmful_by_inhalation_and_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R35:_Causes_severe_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/S17:_Keep_away_from_combustible_material
http://en.wikipedia.org/wiki/S26:_In_case_of_contact_with_eyes,_rinse_immediately_with_plenty_of_water_and_seek_medical_advice
http://en.wikipedia.org/wiki/S28:_After_contact_with_skin,_wash_immediately_with_plenty_of_..._%28to_be_specified_by_the_manufacturer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/S36/37/39:_Wear_suitable_protective_clothing,_gloves_and_eye/face_protection
http://en.wikipedia.org/wiki/S26:_In_case_of_contact_with_eyes,_rinse_immediately_with_plenty_of_water_and_seek_medical_advice
http://en.wikipedia.org/wiki/S36:_Wear_suitable_protective_clothing
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107-41-5 

104-76-7 

41, 

SAPAMINE CWS 
68815-50-9 

94108-68-6 
/ 0,6 / R 36/38, 43, 61 

Intofinisf ALO /           0,36 0,162 / 

Tecowin GPW / / 1,2 1,4 
R 52/53 

S 60 

TC-Maschinenreiniger FTK / / 0,5 0,25 

R 36/38, 52/53 

S 24/25, 

36/37/39, 61 

TC-Netzer MNE / / 0,6 / 

R 38, 41 

S 23, 26, 

36/37/39 

TC-RETARD KMLB / / 0,875 0,36 / 

TC-Schnellnetzer KE / / 0,7 0,7 

R 38, 41, 43, 

52/53,65 

S 24, 26, 

36/37/39, 62 

TC-Schnellnetzer SOP / / 0,625 / 
R 41 S 26, 

36/37/39 

TC-Verdicker SD / / 1,32 1,7 / 

Alvirol AGK / / 0,945 1,7 / 

Alviron 600 / / 1,12 0,48 / 

Alviron FLD / / 1,54 1,2 / 

Alviron RFR / / 0,24 /              / 

Alviron VKS / / 3 9 
R 41 S 26, 

36/37/39 

Alviron W / / 0,625 1,2 / 

Lavan JET / / 0,36 0,12 
R 41 S 26, 

36/37/39 

Losin OCB-O / / 0,84 3,4 
R 41 S24/25, 

26, 36/37/39 

Sevofix FFK / / 0,405 1 / 

Softycon AT 200% / / 1,11 2,3 / 

Softycon KPS Neu / / 1,68 4,3 
R 52/53 

S 61 

Softycon TCO / / 0,6 1,6 

R 41 

S 23, 24, 26, 

36/37/39, 46 

Egasol SF / / 6,16 14,3 / 

Sarabid LDR / / 2,1 7,5 / 

Herasoft 737 / / 0,125 0,615 / 

Biavin DFG / / 2,160 6,7 / 

Cotoblanc NSR / / 0,6 0,4 R 35, 37 

Cotoblank SEL / / 1 1,3 / 

 Cotoblank-RS 

(Средство за сапунење) 
10213-79-3 Класа 8 0,64 2 / 

 
Sybitol -LSN (Квасител) 

97489-15-1 

69011-36-5 
/ 0,6 1,8 / 

 Heptol-NWS (Квасител) / / 0,125 / / 

 Rewin-MRT  

(Фиксатор) 
/ / 0,12 / 

/ 

Егал Meropan-DPE / / 0,28 / / 
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изато

р 
Sarabit-OL / / 0,6 0,12 

/ 

 TC-ENTCHAUMER-61 

(Антипена) 
/ / 0,84 / 

/ 

Омек

нува

ч 

Tubingal-4748 / / 1,9 4,3 / 

Aristan-64 / / 0,36 0,6 
/ 

 Tuboblank-BSB 

(Оптички избелувач) 
/ / 0,5 0,65 

/ 

Б
о

ја
 з

а 
ф

ар
б

ањ
е 

Tecodirect scharlet bnl 200% / / 0,025 / 
/ 

Tecodirect black VR 600% / / 0,025 / 
R36, S 25, 

36/37/39 

Tecodirekt turquoise fbl / / 0,025 / / 

Tecofix blue BF-BR / / 0,1 0,078 
R 52/53 

S 61 

Tecofix blue BF-R / / 0,05 / 

R 42, 52/53 

S 22, 24/25, 

37/39, 61 

Tecofix orange VS-3R / / 0,025 0,006 / 

Tecofix blue VS-3R / / 0,075 0,254 / 

Tecofix bordeaux VS-B / / 0,025 0,040 / 

Tecofix brillant blue VS-R 110 % / / 0,1 0,154 

R 42/43 

S 22, 24, 

36/37/39, 45 

Tecofix bril. yellow Bf-4G / / 0,025 0,057 / 

Tecofix brill. green VS-6B / / 0,05 0,089 / 

Tecofix bril. violet VS-5R / / 0,05 0,016 / 

Tecofix Brill. Red BF-3B /  0,1 0,251 
R 41 S 26, 

36/37/39 

Tecofix Brill. Red BF-3BS / / 0,025 / / 

Tecofix Yellow BF-3RN / / 0,125 0,185 / 

Tecofix Navy BF-B / / 0,1 0,071 / 

Tecofix Navy BF-RN / / 0,05 0,001 / 

Tecofix Black BF-GR / / 0,125 0,025 / 

Tecofix Red BF-2B / / 0,05 0,035 / 

Tecofix Scharlet BF-2G / / 0,04 0,022 
R 41,42 S26, 

36/37/39 

Tecofix yellow BF-RS / / 0,05 0,002  

Tecofix black CN 33% lq. / / 0,18 0,028 
R 42,43 S23, 

24, 36/37/39 

Tecofix black VS-BF / / 0,1 0,03 / 

Tecofix Turquoise VS-G / / 0,075 0,070 / 

Tecodirect blue 2gl 150% / / 0,025 / / 

Tecodirect Blue BL 200 % / / 0,025 / / 

Tecodirekt Brown 2GL / / 0,025 / 
R 36 S 25, 

36/37/39 

Tecodirect Brown BL / / 0,025 / 
R 36 S 26, 

36/37/39 

Tecodirect yellow 4gl 150% / / 0,025 / / 

Tecodirect Orange 2GL / / 0,025 / / 

Tecodirekt Red 3BL 200 % / / 0,025 / / 

Tecodirect Red 4G / / 0,025 / / 

Tecodiretct RUBIN 3BL 300% / / 0,025 / / 

Bezaktiv TURKIZ V-G / / 0,125 0,324 / 

Bezaktiv VIOLET V-5R / / 0,075 0,164 / 

Bezaktiv GRUEN V-6B / / 0,175 0,388 / 

Bezaktiv BORDEAUX V-B / / 0,075 0,134 / 
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Bezaktiv BLAU V-R / / 0,075 0,241 / 

Bezaktiv GELB V-R / / 0,075 0,061 / 

Bezaktiv GELB V-5GL / / 0,16 0,392 / 

Bezaktiv GELB V-GR / / 0,025 / / 

Bezaktiv ROT V-6G / / 0,025 / / 

Bezaktiv ORANGE GO / / 0,025 0,011 / 

Bezaktiv RED GO / / 0,075 0,081 / 

Bezaktiv NAVY GO / / 0,025 0,01 / 

Bezaktiv GELB S-MATRIX / / 0,025 0,083 / 

Bezaktiv BLAU S-MATRIX / / 0,050 0,039 / 

Bezaktiv ROT S-MATRIX / / 0,025 0,067 / 

Bezaktiv GELB S-8G / / 0,1 0,26 / 

Bezaktiv ROT S-3B / / 0,225 0,76 / 

Bezaktiv GELB S-3R / / 0,175 0,681 / 

Bezaktiv BLAU S-GLD / / 0,175 0,518 / 

Bezaktiv MARINE S-BL / / 0,125 0,173 / 

Bezaktiv SCHARLACH S-2GF / / 0,075 0,254 / 

Bezaktiv ORANGE S-RL / / 0,04 0,073 / 

Bezaktiv ROT S-2B / / 0,05 0,144 / 

Bezaktiv GELB HE-6G / / 0,025 0,035 / 

Bezaktiv GELB HE-4R / / 0,025 0,017 / 

Bezaktiv SCHARLACH HE-2G / / 0,025 0,037 / 

Bezaktiv ROT HE-7B / / 0,025 0,047 / 

Bezaktiv TURKIZ H-A / / 0,025 0,020 / 

Bezaktiv BLAU HE-RM / / 0,025 0,015 / 

Bezaktiv BLAU HE-GX / / 0,025 0,013 / 

Bezaktiv ROT HE-3B / / 0,025 0,01 / 

Bezaktiv ORANGE H-ER / / 0,075 0,019 / 

Bezaktiv COSMOS S-MAX / / 0,2 0,57 / 

Bezaktiv SCHWARC S-MAX / / 0,075 0,147 / 

Bezaktiv MARINE BLAU H-ER / / 0,025 0,011 / 

Drimaren GRUN X-3GL / / 0,025 / / 

Б
о

ја
 з

а 
ф

ар
б

ањ
е 

Drimaren GELB X-RN / / 0,03 / / 

Drimaren UBINOL X-3LR / / 0,025 / / 

Drimaren GRUN X-2BL / / 0,05 / / 

Drimaren GELB X-8GN / / 0,025 0,001 / 

Drimaren TURKIZ XB / / 0,025 0,001 / 

Drimaren BLAU X-BLN / / 0,05 / / 

Drimaren ROT X-6BN / / 0,025 / / 

Drimaren ROT X-2B / / 0,025 / / 

Drimaren  MAR.BLAU X-RBL / / 0,03 / / 

Drimaren TIES SWARC SN / / / / / 

Drimaren VIOLET X-2RL / / 0,02 0,001 / 

Drimaren ORANGE X-2RN / / / / / 

Drimaren GELB CL-2R / / / / / 

Drimaren BLAU CL-BR / / / / / 

Drimaren ROT CL-5B / / / / / 

Drimaren GELB HF-2GL / / / / / 

Drimaren BLAU HF-RL / / / / / 

Drimaren ORANGE HF-2GL / / / / / 

Drimaren ROT HF-6BL / / / / / 

Drimaren MAR.BLAU HF-B / / / / / 

Drimaren GELB X-4RN / / 0,03 0,001 / 

Limone 71 / / 0,025 0,00005 / 

Golden YELLOW / / / / / 

Dark BROWN 97 / / 0,025 0,001 / 

Bordeaux 78 / / 0,05 0.0001 / 

Deep BLACK 100 / / / / / 
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Bril.RED 102 / / 0,025 0,001 / 

Kahafix YELLOW HE-4R / / / / / 

Kahafix BLACK FGR / / / / / 

Kahafix RED F-4B / / / / / 

Kahafix YELLOW F-4R / / / / / 

Kahafix BLUE H-ER / / / / / 

Kahafix ORANGE H-ER / / / / / 

Sirius BLAU KGRLN / / 0,15 0,015 / 

Sirius ORANGE KCFN / / 0,1 0,004 / 

Sirius ROT F-3B / / 0,075 0,021 / 

Sirius RUBIN K-2BL / / 0,075 0,009 / 

Sirius TURKIZ S-FBL / / 0,05 0,01 / 

Sirius SCHWARC VSF / / 0,1 0,018 / 

Sirius GELB S-2GN / / 0,15 0,017 / 

Sirius ROJAL BLAU S / / 0,14 0,003 / 

Sirius SCHARLACH K-CF / / 0,125 0,001 / 

Sirius SCHARLACH  GRUN S-4B / / 0,025 0,001 / 

Sirius BROWN BRK-N / / 0,025 / / 

Sirius DUNKEL BROWN G-Y / / 0,05 0,001 / 

Sirius ORANGE KCF / / 0,1 0,004 / 

Astrazon ROT FBL / / 0,175 0,012 / 

Astrazon BLAU FGRL / / 0,12 0,006 / 

Atrazon BLAU FBL / / 0,12 0,001 / 

Astrazon GELB 7GLL / / 0,15 0,002 / 

Astrazon GOLD GELB GL / / 0,15 0,01 / 

Astrazon BLAU BG / / 0,175 0,01 / 

Astrazon SCHWARC DL / / 0,15 0,016 / 

Astrazon ROT GTLN / / 0,075 0,001 / 

Astrazon GRUN-M / / 0,125 0,001 / 

 Лепак / / / 3,7 / 

 Масло HIPOIDNO 90 / / 1 l 7 l / 

 Масло FESOL  / / 50 l 480 l / 

 Моторно масло 20/50 / / / 60 l / 

 Хидрол 22 / / 50 l 100 l / 

 Хидрол 46 и 68 / / 140 l 600 l / 

 Глицерин / / / 3 l / 

 Gres mas / / / 90 l / 

 Антифриз / / 5 l 40 l / 

 Вода / / / 140000 m3 / 

 Мазут / / 30 1300  / 

 Плин / / / 15 / 

 Електрична енергија / / / 4 GW / 

 Суровини за подготовка на храна / / / 7  / 

 Прашок за перење / / 0,005 0,070 / 

 Средства за чистење и 

дезинфекција 
/ / 0,01 0,16 / 

 Тоалетна хартија и ролни за раце / / 15 пар. 350 пар. / 

 
 

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, 

дадете детали за секоја супстанција.   

2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93) 

3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството 

4. Chemical Abstracts Service  

 

Поради обемноста на листата на суровини кои се користат во текот на производствениот 

процес (особено хемикалиите, боите, помошните средства и сл.), Material Safety Data Sheets- 

MSDS за нив не се доставени во барањето. Сепак, "Ветекс" АД Велес води Регистар со MSDS 

за секоја хемикалија и овој регистер е достапен постојано на увид. 
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Во прилог се дадени: 

• Копија од платена сметка за вода (Прилог IV.1) 

• Копија од платена сметка за електрична енергија (Прилог IV.2) 

• Копија од Уверение за квалитет на масло за горење Мазут М-1 НС (Прилог IV.3) 

• Копија од фактура за извршени испитување и интервенција на  

трансформаторското масло (Прилог IV.4) 
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V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

 
Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно 

искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови 

по потреба).  

 
ОДГОВОР 

 

При технолошкиот процес на преработка на памук и синтетички влакна и 

производство на конци и предиво од памук и мешавина на памук со синтетички влaкана, 

се јавува цврст отпад, кој согласно Листата на видови отпад (Сл.весник на РМ бр.100/05) 

е претставен со: 

1. Отпад од процесот на производство на конци и предиво - овој отпад припаѓа на 

групата Отпад од кожарска, крзнарска и текстилна индустрија, во подгрупата 

Отпад текстилна индустрија, 04 02 со соодветна шифра: 

• 04 02 21 отпад од непреработени текстилни влакна - овој отпад е 

претставен преку: нечистотии од памук и куси влакна, како и штрипс куси 

влакна кои се јавуваат при процесот на кадрирање; куси памучни влакна 

(исчешок) од процесот на чешлање; пуцвал од предиво при процесите на 

предење и премотување; пуцвал од повеќекреатни предива од процесите 

на дублирање и кончање и боени предива и предиво за преплетување од 

процесот на премотување.  

• 04 02 99 друг отпад - тука спаѓа отпадните филтри од клима коморите во 

кои се собира прашината од процесот на мешање, отварање и чистење на 

памучните влакна.  

2. Отпад од искористени тонери од принтерите - овој отпад припаѓа на групата 

Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и 

употреба) на превлаки (бои, лакови и стаклести емајли), лепила, заптивни маси и 

печатарски бои, во подгрупата Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, 

пакување, транспортирање и употреба) на печатарски бои 08 03, со соодветна 

шифра 08 03 17* - отпаден тонер што содржи опасни супстанции 

3. Отпад од пакување од картон и хартија - овој отпад е претставен преку отпад 

од картонските кутии во кои биле спакувани некои од суровините, оштетени 

картонски кутии кои се јавуваат при пакување на крајниот производ и оштетена 

хартиена амбалажа преставена со амбалажата од етикетите, како и отпадната 

хартија и картон од канцелариската работа. Управувањето со овој вид на 

отпад е регулирано од колективен постапувач со отпад. Овој отпад припаѓа на 

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

заштитна облека што не е специфициран поинаку, во подгрупата Пакување 

(вклучувајќи го и пакувањето издвоено од комуналниот отпад)   15 01, со 

соодветна шифра 15 01 01 - пакување од хартија и картон 

4. Отпад од пакување од пластика - овој отпад е претставен со оштетени 

полиетиленски кеси за пакување на конците и отпадната пластична амбалажа од 

неопасните помошни средства. Управувањето со овој вид на отпад е регулирано 

од колективен постапувач со отпад. Овој отпад припаѓа на групата Отпад од 

пакување, апсорбенти, крпи за бришење, материјали филтри и заштитна облека 

што не е специфициран поинаку, во подгрупата Пакување (вклучувајќи го и 

пакувањето издвоено од комуналниот отпад) 15 01, со соодветна шифра 15 01 02 

- пакување од пластика.  

5. Опасен отпад од пакување - овој отпад е претставен преку отпад од пластика од 

пакување на опасните хемикалии и помошни средства кои се користат во текот на 

производствениот процес, дел од хемикалиите кои се користат во лабораторија за 

хемиски анализи, средствата за чистење и дезинфекција на подните и работните 

површини, лепакот, машинските и хидрауличните масти и масла, како и отпад од 
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пакување од стакло од хемикалиите кои се користат во лабораторијата. Овој отпад 

припаѓа на групата Отпад од пакување, апсорбенти, крпи за бришење, 

материјали филтри и заштитна облека што не е специфициран поинаку, од 

Листата на видови отпад (Сл.весник на РМ бр.100/05), во подгрупата Пакување 

(вклучувајќи го и пакувањето издвоено од комуналниот отпад) 15 01, со 

соодветна шифра 15 01 10* - пакување што содржи остатоци или е загадено со 

опасни супстанци 

6. Отпад од искористена гума - овој отпад е претставен со отпадната гума од 

машините и гумите на возилата. Припаѓа на групата 16 Отпад што не е поинаку 

специфициран, подгрупа 16 01 - искористени возила од различни видови 

транспорт (вклучувајќи и подвижна механизација), отпад од разглобување 

искористени возила и од одржување на возила(освен 13, 14, 16 06 и 16 08), со 

соодветна шифра 16 01 03 – искористени гуми од возила    

7. Отпад од искористена електрична и електронска опрема - овој отпад е 

претставен со сијалици, резервни делови од компјутери и машини од 

производство и сл. Припаѓа на групата Отпад што не е поинаку специфициран, во 

подгрупа Отпад од електрична и електронска опрема 16 02 

8. Отпад од батерии и акумулатори - овој отпад е претставен со отпадните 

батерии и акумулатори кои се користат во опремата во производство и возилата. 

Припаѓа на групата Комунален отпад (Отпад од домаќинства и сличен отпад од 

комерцијална индустриска и административна дејност), во подгрупа 20 01 – 

одвоено собрани фракции (освен 15 01), со шифра 20 01 33*- батерии и 

акумулатори од 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03 и несортирани батерии и 

акумулатори што ги содржат тие батерии и шифра 20 01 34 – батерии и 

акумулатори неспомнати во 20 01 33* 
9. Електронски отпад – овој отпад е претставен преку отпадни делови на машини 

кои се сервисирани. Припаѓа на групата Комунален отпад (отпад од 

домаќинства, и сличен отпад од комерцијална, индустриска и 

административна дејност), подгрупа 20 01 одвоено собрани фракции (освен 15 

01), со соодветна шифра 20 01 36 отфрлена електрична и електронска опрема 

неспомната во 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 
10. Отпадни дрвени палети -Овој отпад припаѓа на групата Комунален отпад 

(отпад од домаќинства и сличен отпад од комерцијална, индустриска и 

административна дејност) вклучувајќи ги фракциите селектиран отпад, во 

подгрупата Одвоено собрани фракции (освен 15 01) со соодветна шифра 20 01 38 - 

дрво неспоманто во 20 01 37.  

11. Отпад од остатоци од опрема (метали) - овој отпад  припаѓа на групата 

Комунален отпад (отпад од домаќинства и сличен отпад од комерцијална, 

индустриска и административна дејност) вклучувајќи ги фракциите селектиран 

отпад, во подгрупата Одвоено собрани фракции (освен 15 01) со соодветна шифра 

20 01 40 - метали.  

12. Отпад од саѓи од котларницата - овој отпад припаѓа на групата Комунален 

отпад (отпад од домаќинства и сличен отпад од комерцијална, индустриска и 

административна дејност) вклучувајќи ги фракциите селектриран отпад, во 

подгрупата Одвоено собрани фракции (освен 15 01)  20 01 со соодветна шифра 20 

01 41 - отпад од чистење на оџаците 

13. Измешан комунален отпад - во овој отпад спаѓа отпадот кој го создаваат 

вработените (хартија, картон и сл.), отпадот од подготовка на храна, остатоци од 

приготвената храна и сл. Овој отпад припаѓа на групата Комунален отпад (отпад 

од домаќинства и сличен отпад од комерцијална, индустриска и 

административна дејност) вклучувајќи ги фракциите селектиран отпад, во 

подгрупата Друг комунален отпад 20 03 со соодветна шифра 20 03 01 -измешан 

комунален отпад. 
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Во компанијата има воспоставено систем за управување со отпадот. Еден дел од 

отпадот се селектира, а останатиот се одложува во заеднички контејнер.  

Просторот каде се чуваат празните резервоари од хемикалии е уреден, односно е 

ограден, додека празните буриња од хемикалиите (опасна амбалажа) како и бурињата за 

отпадно масло и отпаден мазут времено/веќе се складираат на надвор на одреденото 

место т.н. плац. 

Отпадот кој се селектира е преставен преку: 

- Дел од отпадот од процес преставен со нечистотии од памукот, кратки и долги 

памучни влакна, штрипс влакна, пуцвал од предиво, пуцвал од повеќекратни 

предива, пуцвал од боени предива и предиво за преплетување. Овој вид отпад се 

собира и се продава на заинтересираните лица. Во прилог V.1 дадена е копија од 

фактура од фирма која го презема овој вид на отпад и го користи како суровина за 

сопствени потреби.  

- Управувањето со отпадот од пакување од картон и хартија  кој е претставен преку 

отпад од картонските кутии во кои биле спакувани некои од суровините, оштетени 

картонски кутии кои се јавуваат при пакување на крајниот производ и оштетена 

хартиена амбалажа преставена со амбалажата од етикетите, како и оштетената 

пластчна амбалажа е регулирано преку договор со колективен постапувач со отпад 

од пакување со кој "Ветекс" АД има потпишано договор (Прилог V.2)  и со 

фирмата САЈА 21 ДООЕЛ Велес (Прилог V.3).  

- Отпад од метал - овој отпад привремено се складира на локација на инсталацијата и 

откако ќе се собере доволна количина се продава на купувачи на старо железо. Во 

прилог V.4 е дадна копија од фактура за откуп на старо железо. 

- Пластични вреќи од натриум хидроксид - после употреба овие вреќи се плакнат со 

пареа и се даваат на заинтересираните физички лица кои ги користат за собирање 

на шут и отпад. 

- Опасниот отпад претставен преку искористените отпадни масла селектирани без 

вода, отпадните крпи, апсорбенти, филтри, амбалажа контаминирана со масла, како 

и земја контаминирана со масла го презема фирма која има дозвола издадена од 

МЖСПП за преземање на овој вид на отпад, а мал дел се презема и од физички 

лица. Во прилог V.5 даден е договорот со ФПМ "МИНОЛ" ДООЕЛ Штип и 

испратница од преземен отпад од физичко лице. Преземањето на отпад од страна на 

физички лица без добиено овластување е незаконско затоа што во овој вид на отпад 

содржи една или повеќе опасни карактеристики. Во иднина да се напушти оваа 

пракса и овој вид на отпад да се предава исклучиво на овластени фирми кои имаат 

соодветна дозвола за преземање на овој отпад. 

- Отпадната гума од возилата и машините се предава на фирма која има соодветно 

овалстување за преземње на таков вид на отпад. Во прилог V.6 даден е договорот 

со "Отпад Дине" ДООЕЛ Велес 

- Отпадот од искористена електрична и електронска опрема претставен со сијалици, 

резервни делови од компјутери, електронски отпад собран од сервисирање на 

машини и сл. во моментов не се селектира. Истиот се исфрла преку контејнирите за 

комунален отпад и завршува на градската депонија. 

- Отпадот од батерии и акумултатори во моментов не се селектира. Се отстранува 

заедно со комуналниот отпад и завршува на градската депонија. 

- Дрвени палети - еден дел се реупотребуваат за транспорт, додека палетите кои се 

оштетни се даваат на вработените да ги користат за огрев.  

 

Отпадот кој не се селектира, се отстранува во еден контејнер со волумен од 5 m3 

поставен на место определно за таа цел. За собирање на отпадот задолжено е ЈКП 

"Дервен" Велес. Собирањето на отпадот се врши два пати во текот на неделата, или 

повеќе доколку има потреба од тоа. Отпадот се отстранува на градската депонија во 

Велес.  
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Во прилог V.7 на барањето даден е договорот склучен помеѓу "Ветекс" АД Велес и 

ЈКП "Дервен" Велес за редовно и навремено подигање и отстранување на 

комерцијалниот, комуналниот и индустрискиот неопасен отпад.  

Вкупната количина на создаден отпад во "Ветекс" АД на годишно ниво изнесува 

околу 215 t, од кои најголем дел или околу 150 t отпаѓа на мешаниот комунален отпад.  

Во фирмата има лице кое е назначено управувител со отпад. Лицето нема положено 

стручен испит за управител со отпад согласно Член 21 и 38 од Законот за управување со 

отпадот.  

Во следнатата табела се дадени податоци за количините, начинот на постапување со 

создадениот отпад како и методот и локацијата на одложување на создадениот отпад.  
 

Таб.3 Податоци за отпадот кој се создава во предметната инсталација 
 

Реф 

бр.  

Вид на отпад/материjал Број од 

Европскиот 

каталог на 

отпад 

Количина  Преработка/ 

одложување  

Метод и 

локација на 

одложување 

  

 

Количина 

по месец [t] 

Годишна 

количина 

[t] 

  

1. 

Отпад од непреработени 

текстилни влакна: 

• Нечистотии од 

памук, куси 

влакна и штрипс 

куси влакна 

• Исчешок 

• Пуцвал од 

предиво 

• Пуцвал од 

повеќекратни 

предива 

• Отпад од боени 

предива и 

предиво за 

преплетување 

04 02 21 

 

 

 

• 1,05 

 

 

• 1,6 

• 0,4 

 

• 0,1 

 

• 0,2 

 

 

 

• 12,6 

 

 

• 19,2 

• 4,8 

 

• 1,2 

 

• 2,4 

 

Се продава 
На физички или 

правни лица 

2. 

Филтер вреќи со 

прашина од процесот на 

мешање, отварање и 

чистење на памучните 

влакна 

04 02 99 0,65  7,8  

Се одложува во 

контејнер за мешан 

комунален отпад 

ЈКП „Дервен” 

(градска 

депонија) 

3. Искористени тонери 08 03 17* / 
1-7 

парчиња 
Се реупотребуваат / 

4. 
Отпад од пакување од 

картон и хартија 
15 01 01 0,22  2,6  

Управувањето е 

регулирано со 

договор со 

колективен 

постапувач со отпад 

од пакување  

 "Ецопацкинг" 

(се рециклира) 

5. 
Отпад од пакување од 

пластика 
15 01 02 0,22  2,6  

Се одложува во 

контејнер за мешан 

комунален отпад 

"Ецопацкинг" 

Тетово 

(се рециклира) 

6. 
Опасен отпад од 

пакување 
15 01 10 * 0,3 3,6  

Се одложува на 

соодветно место и 

презема од фирма со 

дозвола од МЖСПП 

за преземање на овој 

вид на отпад 

ФПМ "Минол" 

ДООЕЛ Штип 

(се рециклира) 

7. Отпад од гума 16 01 03 0,005 0,06 
Се одложува на 

соодветно место и 

"Отпад Дине" 

ДООЕЛ Велес 
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презема од фирма со 

дозвола од МЖСПП 

за преземање на овој 

вид на отпад 

(се рециклира) 

8. 

Отпад од искористена 

електрична и 

електронска опрема  

16 02 0,001 0,012 
Се одложува заедно 

со комуналниот отпад 

ЈКП „Дервен” 

(градска 

депонија) 

9. 
Отпад од батерии и 

акумулатори 

20 01 33* 

    20 01 34 
0,001 0,012 

Се одложува заедно 

со комуналниот отпад 

ЈКП „Дервен” 

(градска 

депонија) 

10. Електронски отпад 20 01 36 0,001 0,012 
Се одложува заедно 

со комуналниот отпад 

ЈКП „Дервен” 

(градска 

депонија) 

11. Отпадни дрвени палети 20 01 38 
40-50 

парчиња 

460-600 

парчиња 

Се реупотребуваат. 

Еден дел (околу 250)  

се користат како 

терциерно пакување 

за извоз, а останатите, 

кои се најчесто 

оштетени се даваат на 

вработените за огрев 

"Ветекс" АД 

 

Вработените во 

Ветекс АД 

12. Отпадни метали 20 01 40 0,8  9,6 

Се селектира и 

привремено се 

складира, а потоа се 

продава како старо 

железо 

"Отпад Дине" 

ДООЕЛ Велес 

(се рециклира) 

13. 
Отпад од саѓи од 

чистење на котлите 
20 01 41 / 0,1 

Се одложува во 

контејнер за мешан 

комунален отпад 

Одговорните за 

одржување на 

котларницата 

14. 
Отпад кој го создаваат 

вработените  

20 03 01 

3,9  47  
Се одложува во 

контејнер за мешан 

комунален отпад 
ЈКП „Дервен” 

(градска 

депонија 15. 

Отпад од подготовка на 

храна и отпадоци од 

приготвена храна 

8,2  102  

 
Во прилог се дадени: 

• Копија од фактура од фирма која презема отпад од текстил за свои потреби 

(Прилог V.1) 

• Копија од Договор со колективен постапувач со отпад од пакување 

"ЕЦОПАЦКИНГ" ДОО (Прилог V.2) 

• Копија од Договор со фирмата "САЈА 21" ДООЕЛ Велес за преземање на отпад од 

хартија и најлон (Прилог V.3) 

• Копија од фактура за откуп на старо железо (Прилог V.4) 

• Копија од Договор со ФПМ "МИНОЛ" ДООЕЛ Штип за преземање на опасен 

отпад од отпадни масла и испратница за презмање од физичко лице (Прилог V.5) 

• Договор со "Отпад Дине" ДООЕЛ Велес (Прилог V.6) 

• Договор со ЈКП „Дервен” за редовно и навремено подигање  

и отстранување на комерцијалниот, комуналниот и индустрискиот  

неопасен отпад (Прилог V.7) 
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VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

 

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и 

детали на котелот и неговите емисии.  

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

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

содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството. 

 

ОДГОВОР 

 

Како потенцијален извор на емисии во атмосфера од работењето на предметната 

инсталација "Ветекс" АД Велес се идентификувани следниве извори: 

- прашината од производствениот процес - технолошките процеси на 

производство на предиво и конци, особено процесите на мешање, отварање и 

чистење на памучните влакна и други текстилни суровини, се следени со емисија 

на текстилна прашина, особено во воздухот на работната средина која може да 

има негативно влијание врз здравјето и работната способност на луѓето, особено 

во случај кога концентрацијата на ваква прашина ги надминува санитетските и 

техничките норми. Оваа  прашина претставува потенцијална опасност врз 

здравјето на луѓето (појава на алергичен коњуктивитис, разни видови алергии на 

кожата, алергичен ринитис, астма, акутни и хронични проблеми со дишењето и 

сл.) доколку ја има во високи концентрации. За отстранување на прашината во 

погонот каде се јавува, на машините  има поставено вентилатор која ја всисува 

прашината и преку каналите оди во филтер вреќи во климакоморите. На тој начин 

се спречува и емитирање на прашина во животната средина. Шематскиот приказ 

на системот за одведување на загадениот воздух со прашина и други примеси од 

процесот на мешање, отворање, чешлање, предење и чистење на текстилни влакна 

е даден во Прилог II.2. Во Прилог II.4 даден е шематскиот приказ (проект) за 

системот за отпрашување во погонот за предење. 

- издувните гасови од котларницата, првенствено сулфур диоксид, азотни 

оксиди, јаглерод моноксид и прашина - како енергетско гориво, потребно за 

производство на технолошка пареа која се користи во текот на производствениот 

процес, како и за загревање на дел од просториите во зимскиот период, во 

котларницата се користи мазут. Мазутот се складира во еден надземен кружен 

резервоар, во близина на котларницата, со волумен од 138 t, но просечната 

количина на мазут која е складирана изнесува околу 25 t. Резервоарот е заграден 

со кружен бетонски парапет со висина од 1,5 m и подот е изведен во вид на 

бетонско корито, со што во случај на истекување на мазутот од резервоарот, се 

овозможува негова локализација и задржување. Документ за квалитет на мазутот 

е даден во прилог VI.1 на барањето. Во котларницата постојат два парни котли: 

1. TPK OROMETAL, тип ORO-6, 4 SA со фабрички бр. 5396, година на 

производство 2015, со моќност од 4,182 МW, со грејна површина од 150,9 

m2 работи со горилник SAACKE, тип SKVJG 40-11, број на горилник 

03802417, наменет за ложишта со термален влез помеѓу 680kW и 5000 kW, 

година на производство 2012. 

2. ТРК Загреб, тип BKG 60А, со сериски број 10474, произведен 1973 

Ложиштето е опремено со горилник SAACKE, тип SK VIG 40, со сериски 

број 1-2260-289720, произведен 1996 година, со топлинска моќност од 4,65 

MW. Режимот на работа се контролира автоматски.  

 

Просечната дневна потрошувачка на енергенс изнесува 4 t. На првиот котел има 

инсталирано горилник што работи на гас и мазут. Котелот ќе се пренамени на гас 

кога ќе се постави инфраструктура за гасификација на општинско ниво и истата 

ќе биде функционална. На котлите се вршат редовни проверки на 
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функционалноста, од страна на надворешна компанија и се доставуваат извештаи 

до надлежните технички служби.  

За потребите на изработка на барањето направени се мерење на емисијата од 

двата котли. Извештаите од мерењата се даден во прилог VI.2.  

 

Врз основа на извршената споредба на добиените резултати од мерењето на 

емисија на штетни материи во воздухот, кои произлегуваат од стационарниот 

извор на емисија Е1, т.е. од парниот котел TPK OROMETAL, тип ORO-6, 4 SA со 

фабрички бр.5396, од инсталацијата Ветекс АД Велес, со граничните вредности 

наведени во пропишани во Правилникот за гранични вредности за дозволените 

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

кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен весник на РМ 

бр.141/2010 прилог 3, точка 4 и 4а,), може да се заклучи дека добиените вредности 

на јаглерод моноксид, сулфур диоксид, чаден број и прашина се во рамки на 

пропишаните гранични вредности, додека концентрацијата на азотни оксиди ја 

надминува пропишаната граничната вредност. 

 

Резултатите од мерењето на емисии на штетни материи од котелот кој служи како 

резерва и се користи за работа само при дефект на првиот котел, (ТРК Загреб, тип 

BKG 60А, со сериски број 10474, произведен 1973) споредени се со граничните 

вредности наведени во пропишани во Правилникот за гранични вредности за 

дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните 

гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен 

весник на РМ бр.141/2010 прилог 3, точка 4 и 4а,). Од споредбата може да се 

заклучи дека добиените вредности на јаглерод моноксид, сулфур диоксид, чаден 

број и прашина се во рамки на пропишаните гранични вредности, додека 

концентрацијата на азотни оксиди ја надминува пропишаната граничната 

вредност. 

 

Во халите покрај инсталацијата за греење поставени се и акисијални вентилатори 

за одведување на отпадниот воздух, а внесувањето на свеж воздух е по природен 

пат преку градежните отвори во погоните. 
 

Таб.4 Податоци за котелот и горивото 

Капацитет на котелот:    

TPK OROMETAL, тип ORO-6, 4 SA со фабрички бр. 

5396              

Производство на пареа: 

Термален влез: 

 

 

 

kg/час 

4,182 MW 

Гориво за котелот                                        

Тип 

Максимален капацитет на согорување 

Содржина на сулфур 

 

мазут 

 kg/час 

0,92% 

NОx  711 mg/Nm3 3%02 

Маскимален волумен на емисија 3101 Nm3/час 

Температура 243 oC(min) 245 oC (max) 

Периоди на работа   17 час/ден               270 денови/годишно 

 

 

 
 

Капацитет на котелот:    

TPK Zagreb, тип BKG 60A, со сериски број 10474 

Производство на пареа: 

Термален влез: 

 

 

kg/час 

4,65 MW 

Гориво за котелот                                        

Тип 

Максимален капацитет на согорување 

 

мазут 

 kg/час 
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Содржина на сулфур 0,92% 

NОx  718 mg/Nm3 3%02 

Маскимален волумен на емисија 2605 Nm3/час 

Температура 194 oC(min)   195 oC (max) 

Периоди на работа   17 час/ден               95 денови/годишно 

 

 

Таб.5 Детали за изворите на емисија и емисијата 

 

 

За други големи емисии од извори во производството: 

 

Нормалните услови за температура и притисок се: 0oC, 101.3 kPa 

 

Во прилог се дадени: 

 

• Потврда за квалитет на мазут (Прилог VI.1) 

• Извештаи од мерење на емисии во атмосферата од двата котли (Прилог VI.2) 

 

 

Извор на емисија Детали за емисијата Намалување на 

загадувањето 

Референца/бр. на 

оџак 

Висина 

на оџак 

[m] 

Супстанција

/материјал 

Масен 

проток  

[mg/Nm3] 

Проток на 

воздух 

[Nm3/чaс ] 

Тип на 

филтер/циклон/ 

скрубер 

Парен котел TPK 

OROMETAL, тип 

ORO-6, 4 SA со 

фабрички бр. 5396, 

година на 

производство 2015, 

со моќност од 4,182 

МW 

9 

 

 

SO2 

CO 

NOx 

Прашина 

 

 

1516  

3  

711  

36,3  

3101 нема 

Парен котел  2. ТРК 

Загреб, тип BKG 

60А, со сериски број 

10474, година на 

производство 1973, 

со моќност од 4,65 

МW 

9 

 

 

SO2 

CO 

NOx 

Прашина 

 

 

1495 

2 

718 

54,7 

2605  нема 
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VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат 

супстанции наведени во Анекс 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. 

 

ОДГОВОР 

 

Водата која се користи во инсталацијата "Ветекс" АД во текот на производствениот 

процес е од бунари, додека вода за пиење и санитарни потреби се користи од градската 

водоводна мрежа.  

За водата која се користи од бунари, "Ветекс" АД Велес има дозвола за користење на 

водата од бунарите за технички потреби од експлоатационата дупнатина ДП-1 и КБ-1 на 

локација на КП 16425 КО Велес од надлежниот орган - Министерството за животна 

средина и просторно планирање, согласно Законот за водите. Дозволата е дадена во 

прилог VII.1. 

Во технолошкиот процес на припрема и боење на предиво се користи голема количина 

на вода во апаратите каде се извршуваат одредени технолошки процеси. 

"Ветекс" АД, за заштеда на енергија за затоплување на водата која се користи во 

апаратите за белење, боење, цедење (од погонот стара и нова фарбара и Цуботек), 

инсталираше и го пушти во употреба системот за рекуперирање на отпадна вода. 

Системот има за цел да ги прифати сите испусти на вода од апаратите, низ цевководи да 

ги спроведе до соодветни системски елементи кои вршат селектирање на вода која има 

над 50°С која продолжува низ системот за таложење, а потоа до двата топлински 

изменувачи. Таму, со помош на нејзината топлина, преку змијасти цевки ја загрева 

чистата ладна вода потребна за технолошкиот процес. Водата која е под 50°С директно 

преку цевководи се спроведува во канал за отпадна вода. Во прилог VII.2 дадени се 

техничките цртежи на сите испусти на отпадни води кои се создаваат од технолошките 

процеси во инсталацијата, како и шема на инсталираниот систем од апаратите за измена 

на топлина од произведувачот на системот, на кој има дополнето каде точно се поврзани 

цевководите во каналите за отпадна вода. 

Од апаратите за печатење/штампање, отпадната вода преку цевковод се собира и 

влегува во истиот цевковод од МЕЗЕРА 5 и 6, кој продолжува понатаму во системот. На 

цртежот не се прикажани апаратите за печатење/штампање, бидејќи оваа вода е под 50°С 

и не се задржува во системот, туку веднаш се спроведува во отпадните води (доцртано на 

цртежот). Отпадните оди од апаратите за цедење/ центрифуги, кои се под 50°С, се 

собираат во цевководите од другите апарати, но веднаш се спроведуваат во каналите за 

отпадни води. 

Од процесот на мерцеризирање, имаме отпадна вода, но со одредена концентрација на 

жива сода. Таа вода, преку сопствени одводни канали, се собира во подземен резервоар, 

кој се неутрализира под дозволени граници пред да се испушти, а потоа со додавање на 

големо количество на вода, се испушта во каналот за отпадни води (доцртано на картата 

за отпадни води), поминува низ сопствена шахта во која има два ситно мрежести сита за 

физичко прочистување од механички примеси/ влакна од предиво, а потоа продолжува до 

таложниците. 

Во процесот на газирање, воздухот кој се користи во технолошкиот процес за 

регулирање на пламеникот од плин низ кој поминува предивото, воздухот и гасовите од 

согорување на плинот се собираат и низ испуст се исфрлаат во атмосферата. Во испустот 

има инсталирано змијаст цевковод со прскачи со вода кои имаат за цел да го навлажнат 

димот и влакненцата од предивото и да ги исталожат во подземната шахта, заедно со 
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водата. Оваа шахта директно е поврзано во канал за одведување на атмосферската вода 

од дворот, а која се поврзува во главниот канал за отпадни води. 

Главниот одводен канал, кој е надвор од кругот на фабриката, по својата должина има 

два таложници во кои се филтрира/ прочистува водата од механичките примеси/ 

предивото, и како таква поминува во септичка јама, а потоа преку цевковод се испушта 

во р.Вардар. (во прилог VII.2 цртеж на канал за отпадна вода) 

Отпадните води од "Ветекс" АД, како носители на загадувачки материи можат да 

бидат оптоварени со: 

1. Загадувачки компоненти присутни во санитарните води од инсталацијата  

2. Отпадни води од технолошкиот процес - се хетерогени по состав и 

количина и првенствено се генерираат во текот на мерцеризирање, боењето и 

цедење на предивото и конците. Општа карактеристика на отпадните води од 

технолошката процес, е пред сѐ содржината на органските материи и обоеноста. За 

органското загадување и обоеноста на отпадните води придонесува користењето на 

бои и помошни средства за боење, како и процесите на белење и доработка кои 

вклучуваат материи со органска структура.  

3. Мазутот и маслата за одржување на машините - во случај на нивно 

истекување од резервоарот или погоните или хаварија може дополнително да ги 

оптоварат отпадните води на инсталацијата. 

4. Атмосферски води  

 

Вкупната количина на генерирана отпадна вода во "Ветекс АД изнесува околу 560 

m3/ден отпадна вода (дневно 550 m3 од бунарите и околу 10-12 m3 од градскиот водовод). 

Протокот не е сосема константен, но отстапувањата не се големи. Според тоа, може да се 

смета дека просечниот проток на отпадна вода е околу 35 m3/час. Ова количество ги 

опфаќа сите води бидејќи тие се испуштаат низ единствен канал. 

Во рамките на предметната инсталција постои одвоена канализациона мрежа за 

санитарната, технолошката и атмосферската вода. Дел од атмосферската вода се излева 

на сообраќајницата, а дел оди во одводниот канал каде што се помешани технолошките и 

санитарните води. Овие води се мешаат во собирна шахта и непречистени се испуштаат 

во р.Вардар.  

Засега постои само делумен физички третман на отпадните води што подразбира 

постоење на преградни комори во канализационата мрежа каде се задржува покрупниот 

отпаден материјал и овие комори повремено се чистат. Во иднина се планира изградба на 

пречистителна станица со што би се овозможило целосно прочистување на отпадните 

води пред тие да се испуштат во крајниот реципиент. 

При изработката на барањето направени се хемиски анализи на отпадната вода од 

предметната инсталација, со цел да се одреди квалитетот на истата, со параметри кои 

претходно се анализирале. Анализите се направени на отпадна вода од процесот на боење 

на предиво и конец. Примерокот е земен од шахта, лоцирана надвор од кругот на 

предметната инсталација, после која технолошката отпадна вода се меша со санитарните 

води и непречистени се емитира во површинската вода, односно во р.Вардар. Дозвола за 

испуштање во вода (река Вардар), сеуште ја немаат обезбедено бидејќи сеуште не е 

изградена пречистителна станица. 

Квалитетот на отпадната вода која се испушта од "Ветекс" АД Велес се толкува со 

нормите пропишани во Правилник за условите, начинот и граничните вредности на 

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

пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони 

(Сл. весник на РМ, бр. 81/2011, Прилог 1). Резултатите од анализа на отпадна вода 

покажуваат дека: 

• добиените вредности за параметрите суспендирани материи, амониум, вкупен 

азот, вкупен фосфор, сулфиди, кадмиум, вкупен хром, хром VI, бакар, цинк, 

никел, феноли и вкупно масти и масла се во рамки на пропишаните гранични 

вредности; 
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• добиените вредности за параметрите pH, температура, ХПКK2Cr2O7 и БПК5 се 

надвор од рамките на пропишаните гранични вредности; 

• за параметрите спроводливост, растворен кислород, вкупен сув остаток и 

растворени материи нема пропишано гранични вредности во горенаведениот 

Правилник.. 

 

Во прилог VII.3 даден е комплетниот извештај од хемиската анализа на отпадните води 

од инсталацијата. 

Во планот за мониторинг на отпадни води во иднина ќе бидат ставени параметрите од 

Прилог 2, Дел 4 на Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за 

испуштањето на отпадните води по нивно прочистување, начинот на нивно пресметување, 

имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. весник на РМ, 

бр. 81/2011), сѐ до ставање во функција на нова пречистителна станица. По ставање во 

фунција на пречистителната станица за отпадни води, фреквенцијата на мониторинг и 

параметрите кои ќе се анализираат ќе останат исти. Мерното место за земање на примерок 

отпадна вода за анализа ќе треба да биде поставено на излезот од пречистителната 

станица, а пред отпадните води да се емитираат во крајниот реципиент. 

 
Пополнете ја следната табела:  
 

Таб.6 Податоци за параметри пред и после третирање 

 

 
Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера. 

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем : _______________ 

 
Таб.7 Резултати за дадени параметри од извршено мерење 

 

 
1 Согласно Националниот координатен систен 

Параметар Пред третирање После третирање 
Име на 

супстанција 

 Макс.  

просек 

на час 

[mg/l] 

Макс. 

дневен 

просек 

[mg/l] 

kg/ден kg/год. Макс.  

просек на 

час  

 [mg/l] 

Макс.  

дневен 

просек 

[mg/l] 

Вкупно 

 

 

kg/den  

Вкупно 

 

 

kg/god. 

Идентитет на 

реципиентот 

 [6N;6E]1 
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Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника на 

анализа 

 21.08.2019   

pH 10,4 (± 0,1) 6,5 - 9,0 MKC EN ISO 10523:2013 

Температура 31,4ºC 30 SM 2550 B, 2010,  

Standard Methods 

Електрична проводливост oS 1865  μS/cm - MKC EN ISO 27888:2013 

Амониумски азот NH4-N 1,43 (± 0,06)  mg/L NH4-N 10 Spectroquant NH4+ test 

1.14752;  

Аналоген на МКС ISO 

7150-1:2007 

Хемиска  потрошувачка на 

кислород 

334  mg/L O2 125 Merck Spectroquant COD 

Cell test 1.14541, аналоген 

на ISO 15705:2002 

Биохемиска потрошувачка 

на кислород 

193  mg/L O2 25 MKC EN 1899-1:2007 

Растворен кислород O2(r-r) 7,0 mg/L O2 - MKC EN ISO 25813:2007 

Кадмиум Cd < 0,010  mg/L Cd 0,1 Merck 1.01745 

Хром Cr6+ < 0,05 mg/L Cr6+ 0,1 Merck Spectroquant Cr 

(VI) test 1.14758, аналоген 

на APHA 3500-Cr D, 2009 

Вкупен Cr < 0,05 0,5 Merck Spectroquant Cr 

(VI) test 1.14758 аналоген 

на APHA 3500-Cr D, 2009 

и предтретман со 

CrackSet 10 1.14687 

Бакар Cu < 0,10  mg/L Cu 0,5 Merck Spectroquant Cu test 

1.14767, интерна метода 

по упатство на 

производител 

Вкупен сув остаток 1200 - SM 2540 

Растворени материи 1175 - SM 2540 

Суспендирани материи 25 35 MKC ISO 11923:2007 

Вкупен азот 1,8 (± 0,2) 10 

Merck Spectroquant NO3-

N test; 1.09713; аналоген 

на DIN 38405 D9 и  

предтретман со Crack Set 

20 1.14963;  

Аналоген на МКС ISO 

11905-1:2007 

Цинк Zn < 0,05 2 Merck 1.14832 

Никел Ni < 0,1 0,5 Merck 1.14785 

Феноли < 0,1 0,1 Merck 1.00856 

Вкупно масти и масла 9,5 20 SM 5520 

Сулфиди < 0,1 0,1 Merck 1.14779 

Вкупен фосфор 1,29 (± 0,20) 2 

Merck Spectroquant PO4-P 

1.14848 и  

предтретман со Merck 

Crack Set 10 1.14687; 

Aналоген на МКС ISO 

6878:2007 
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Таб.8 Резултати за дадени параметри од извршено мерење 
 Параметар Резултати 

(mg/l) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника 

на анализа 

 Датум Датум Датум Датум   

Никел Ni       

Калиум  K       

Натриум Na       

Сулфатt SO4       

Цинк Zn       

Вкупна базичност 

(како CaCO3) 

      

Вкупен органски јаглерод TOC       

Вкупен оксидиран азот TON       

Нитрити NO2       

Нитрати NO3       

Фекални колиформни бактерии 

во раствор ( /100ml) 

      

Вкупно бактерии во раствор  

( /100ml) 

      

Фосфати PO4       

 

Во прилог се дадени: 

 

• Дозвола за користење на водата од бунарите за технички потреби од 

експлоатационата дупнатина ДП-1 и КБ-1 (Прилог VII.1) 

• Шематски приказ на системот за одведување на технолошките отпадни води од 

секој технолошки процес одделно, како и на системот за рекуперација на 

топлината од отпадните води (Прилог VII.2) 

• Извештај од хемиската анализа на отпадните води во "Ветекс" АД Велес (Прилог 

VII.3) 
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VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 

 

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во 

подземните води и на површината на почвата. 

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

за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.  

 

ОДГОВОР 

 

Во рамки на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес како можни извори на 

загадување на почвата се сметаат хемикалиите кои се користат во текот на 

производствениот процес и енергенсот.  

Со енергенсот (мазут) се ракува на начин кој овозможува можностите за излевање да 

се минимизираат, односно истиот се складира во надземен резервоар кој е обиколен со 

бетонски парапет со висина од 1,5 m, со што се овозможува локализирање на опасноста во 

случај на негово истекување. 

Хемикалиите се чуваат во засебна просторија и истата е прилагодена за чување во 

случај се спречи на нивно истекување и истите да се одлеат во околината. Просторот каде 

се чуваат хемикалиите е ограден. Празните буриња од отпадно масли и отпаден мазут 

времено се складираат на плац во соодветен простор. 
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IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

 

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната 

табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и 

неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и 

предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, 

резервоари).    

 

 

 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ha)  

Корисна површина (ha)  

Култура  

Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)  

Количество на мил расфрлена на самата фарма 

(m3/ha) 

 

Проценето количество Фосфор во милта 

расфрлана на фармата (kg P/ha) 

 

Волумен што треба да се аплицира (m3/ha)  

Аплициран фосфор  (kg P/ha)  

Вк. Количество внесена мил (m3)  

 

 

ОДГОВОР 

 

Во рамките на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес не постојат никакви 

земјоделски активности. 
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X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на 

локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само 

преку ден / повремено). 

 

ОДГОВОР 

 

Во редот на негативни последици кои влијаат на животната средина, а произлегуваат 

од техничкиот развој, значајно место зазема бучавата. 

Бучавата во основа е мешавина на разни звуци со различен број на треперења во 

одредено време (секунда) и може да се дефинира како еден вид несакана звучна појава. 

Опасно ниво на бучава се постигнува при интезитет од 80 dB, праг на болка при јачина од 

120 dB, додека смртоносно ниво се постигнува при јачина од 180 dB.  

Според Правилникот за локации на мерни станици и мерни места (член 3, Сл. весник 

бр.120/08), предметното подрачје припаѓа на подрачје од III степен на заштита од бучава. 

Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат во 

околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на бучавата, односно трговско-

деловно подрачје - станбено поддрачје, кое истовремено е наменето за престој, односно 

во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на 

производство (мешано пдорачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни 

центри, каде се вршат управни, трговски, услужни или угостителски дејности. 

Со оглед дека инсталацијата е поставена во близина на живеалишта, истата има 

направено звукозаштитна бариера.  

За потребите на барањето беше спроведено мерење на бучава која произлегува од 

предметната инсталација.  

Главни извори на бучава претставуваат оперативните клима комори, како и бучавата 

од производствениот процес во предилницата. Емитираната бучава во соседството т.е.во 

животната средина од "Ветекс" АД, се карактеризира со константен звук, проследен со 

континуирано бруење. Во компресорската станица поставени се два компресори за 

воздух Аtlas Copco GA55 со тоа што компресорот со сериски број АPI52415 работи 

постојано, додека другиот е резервен компресор и работи само во случај кога првиот не е 

оперативен. Бучавата која произлегува од компресорската станица во животната средина 

е резултат на работењето на компресорот, како и од струењето на воздухот низ 

вентилациониот канал. Бучавата се карактеризира со константно бруење. Помеѓу 

компресорската станица и животната средина нема визуелен контакт, бидејќи од страна 

на Ветекс е поставен ѕид од блок цигли во височина поголема од 3 m со што се затворени 

надворешните компресорски единици. Поради поплаките на луѓето кои живеат во 

околните живеалишта, "Ветекс" АД има направено звучни бариери од азмафон. 

Комуналната бучава произлегува од патниот сообраќај и звуци од природата 

Мерењето на ниво на бучава во животна средина е изведено на вкупно четири мерни 

места, при што три мерни места (NL1, NL2 и NL3) се лоцирани во непосредна близина на 

испитуваните извори на бучава, додека едно мерно место е поставено на локација каде 

што отсуствуваат изворите на бучава од инсталација "Ветекс" АД. 

Согласно извршените мерења добиени се следниве резултати: 

- Од извршенат споредба на добиените резултати од мерењата на 02.09.2019 

година, за ниво на бучава во животната средина од инсталацијата Ветекс АД 

Велес, која се граничи со подрачје од III степен на заштита од бучава кај 

мерното место NL3, со граничните вредности наведени во Правилник за 

гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. Весник на 

РМ бр. 147/2008), може да се заклучи дека нивото на бучава е во рамки на 

пропишаните гранични вредности наведени во Правилникот за период на ден, 

кога е извршено мерењето, како за основниот, така и за дополнителниот 

индикатор за бучава  
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- Измереното ниво на бучава на мерните места NL1 и NL2 се наоѓа околу 

граничната вредност за што укажува измерената вредност која е придружена 

со проширена мерна неодреденост. 

 

Во прилог X.1 на барањето е даден деталниот извештај од извршените мерења на 

нивото на бучава од предметната инсталација "Ветекс" АД Велес.  

 

 

 
Таб.9 Податоци за изворите на бучава 

 

Извор на 

емисија 

Референца/бр 

Извор/уред Опрема 

Референца/б

р. 

Интензитет на бучава 

dB на означена 

одалеченост 

Периоди на емисија  

[број на часови 

предпладне/ попладне] 

     

 

1. 

Клима комори во 

пределница 

Cirrus 

CR:171B 

(класа 1) 

59,6(±1,7) dB (А) на 

оддалеченост од 6 m 

од објектот 

предилница 

Континуирано 

2. 

 

Компресорска 

станица  

60,0 (±-1,7) dB (А) на 

оддалеченост од 5 m 

од објектот 

предилница 
Скоро континуирано 

со мали прекини       

< 30 sec, кога 

комрепесорите не 

работат 
3. 

 

Компресорска 

станица 

53,0 (±1,8) dB (А) 

на 4 m од оградата на 

инсталацијата и 6,6 m 

од компресорската 

станица 

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето. 

 

За амбиентални нивоа на бучава: 
 

Таб.10 Резултати од извршени мерења 
 

Референтни точки: Национален 

координатен систем 

Нивоа на звучен притисок 

(dB) 

 (5N, 5Е) L(А)еq L(А)10 L(А)90 

Граници на локацијата     

Локација 1 

Вентилација на 

предилница - NL1 

N 41043’38,2”  

Е 21046’12,0” ±3m 
59,6 dB 60,5 58,6 

Локација 2: 

Компресорска станица 

NL2 

N 41043’39,3”  

Е 21046’11,9” ±3m 
60,0 dB 60,8 59,3 

Компресорска станица 

NL3 

410 43’ 34,9” 

 Е 210 46’ 12,7” ±3m 
53,0 dB 54,8 50,9 

 
Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина) 
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XI    ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ 

 

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на 

мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава. 

 

ОДГОВОР 

 

Во досегашното работење на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес вршен е 

континуиран мониторинг од 2013 год. При изработка на барањето за Б дозвола за 

интегрирано спречување и контрола на загадување вршена е детална анализа на емисиите 

во атмосфера, отпадни води и мерење на бучавата која се емитира од предметната 

инсталација во животната средина. Согласно со опишаниот технолошки процес во 

"Ветекс" АД и дефинираните извори на емисија неопходно е да се вршат повремени 

анализи на емисиите во атмосферата, квалитетот на отпадната вода и мерење на бучавата. 

Предложените точки за мониторинг на различните медиуми се претставени на 

шематски приказ даден во прилог XI на барањето. 

 

Мониторинг на емисии во атмосфера 

Предложената точка за мониторинг на емисии во атмосфера е означена со К и 

претставува емитерот на оџакот на котелот во котларницата. По изведување на соодветно 

место за мониторинг и на котелот кој се користи како резерва, треба еднаш годишно да се 

прават мерења и на тој котел (мерно место К1). Параметрите за мониторинг, методите за 

земање и анализа, како и годишната фреквенција на мониторинг дадени се во Табела 11. 

 

Мониторинг на отпадни води 

Точката која се предлага за мониторинг на технолошките отпадни води на шемата е 

обележана со В и претставува шахта за отпадни води од процесот на фарбање на конец и 

предиво. Mониторинг на отпадна вода од ова мерно место треба да се врши на 

параметрите за анализа дадени подолу во Табела 11, со предвидената фреквенција на 

мониторинг. После изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води 

истиот мониторингот ќе продолжи само што мерното место ќе треба да биде на излезот 

од пречистителната станица, а пред местото каде отпадните води ќе се емитираат во 

крајниот реципиент. 

 

Мониторинг на емисии на бучава 

Точките кои се предлагаат за мониторинг на бучава се трите мерни места каде е 

вршено мерењето на бучава за потребите на ова барање. Овој мониторинг се препорачува 

да се врши еднаш во текот на годината како контролно мерење на ниво на бучава во 

животната средина од инсталацијата "Ветекс" АД Велес. Параметрите за мониторинг, 

методите за земање и анализа, како и годишната фреквенција на мониторинг дадени се во 

Табела 11. 

 

Пополнете ја следната табела: 
 

Таб.11 Податоци за параметрите за монитиринг 
 

Параметар Фреквенција на 

мониторинг 

Метод на земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Кислород  два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 
MKC EN 14789 - 

парамегнетизам 

Јаглерод моноксид два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 MKC EN 15058 (NDIR) 

Сулфур диоксид два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 ISO 7935 (NDIR) 

Азотни оксиди NOx 

(азотен моноксид NO и 

азотен диоксид NO2) 

два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 MKC EN 14792 (CLA) 

Брзина и проток на 

струење на гас 
два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 МКC ISO 10780  
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Температура на 

отпаден гас 
два пати  годишно MKTS CEN/TS 15675 

Упатство на 

производителот на 

опремата  

Прашина два пати годишно MKTS CEN/TS 15675 МКC ЕN 13284-1 

Чаден број два пати  годишно / МКС B. H8.270 

pH два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 10523 

Температура два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 SM  

Суспендирани 

честички 

два пати  годишно 
MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 10923 

Талог два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 SM 

Боја два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 7887 

ВОЈ два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN 1484 

ХПК  
два пати  годишно 

MKC EN ISO 5667-10 
MKC ISO 6060 

MKC ISO 15705 

БПК5 два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN 1899-1 

Минерални масла два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 9377-2 

Апсорбилни органски 

халогени 
два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 МКС EN ISO 9562 

Лесноразградливи 

хлорирани 

јаглеводороди 

два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 МКС EN ISO 10301 

Феноли два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC ISO 6434 

Анјонски детергенти два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN 903 

Алуминиум два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC ISO 10566 

MKC EN ISO 12020 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 11885 

MKC EN ISO 17294-2 

Бакар два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Цинк два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 
MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 17294-2 

Кадмиум два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 5961 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Кобалт два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Калај 
два пати  годишно 

MKC EN ISO 5667-10 
MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Хром вкупен 
два пати  годишно 

MKC EN ISO 5667-10 
MKC EN 1233 

MKC EN ISO 17294-2 

Хром VI два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC ISO 11083 

Олово два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC ISO 8288 

MKC EN ISO 15586 

MKC EN ISO 17294-2 

Хлор слободен два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC EN ISO 7393-1 

MKC EN ISO 7393-2 

MKC EN ISO 7393-3 

Хлор вкупен два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 

MKC EN ISO 7393-1 

MKC EN ISO 7393-2 

MKC EN ISO 7393-3 

Амониум 
два пати  годишно 

MKC EN ISO 5667-10 
MKC ISO 5664 

MKC ISO 7150-1 

Фосфор вкупен два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 6878 

Сулфати два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC EN ISO 10304-1 

Сулфиди два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 MKC ISO 10530 
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MKC ISO 13358 

Сулфити два пати  годишно MKC EN ISO 5667-10 СМ* 

Интезитет на бучава еднаш  годишно / ISO 1996:2 

 

 
Во прилог се дадени: 

 

• Шема на инсталацијата со означени точки на мониторинг (Прилог ХI.1) 
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XII    ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

 

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-програма за подобрување на работата на 

инсталацијата и заштитата на животната средина. 

 

ОДГОВОР 

 

"Ветекс" АД Велес планира да ги редуцира сите емисии во животната средина и со тоа да даде придонес за зачувување и унапредување на 

истата. 

Со програмата за подобрување планирани се активности за примена на нови техники за делување на изворите на загадување, намалување на 

трошоците на енергија, пречистување на отпадните води и сл. 

 
Таб.12 Програма за подобрување 

 Активност Опис на активноста Влијание 
Дата на почеток 

на реализацијата 

Дата на завршување 

на активноста 
Вредност 

1. 

Подобрување на 

системот за 

селектирање на 

електронск отпад, 

отпад од 

искористена 

електронска и 

електрична 

опрема, како и 

отпад од батерии и 

акумулатори 

За реализација на оваа активност "Ветекс" АД 

Велес ќе воспостави услови за селекција на 

електронскиот и електричниот отап како и 

отпадот од искористени батерии и 

акумулатори кои се создаваат на самата 

локација. Вака селектираниот отпад ќе се 

складира привремено на посебно означено и 

заштитено место, сѐ додека не се подигне од 

страна на овластена компанија за управување 

со ваков вид на отпад. Со овластените 

компании за преземање на ваков вид на отпад 

"Ветекс" АД Велес ќе треба да склучи и 

договор за редовно подигање на опасниот 

отпад од пакување 

По преземање на 

активностите ќе дојде 

до намалување на 

овие видови отпад 

отпад кој во 

моментов се 

отстранува на 

депонија 

Декември 2020 31.12.2020 

Во зависност од 

проектираните 

количини 

2. 

Да се прекине 

праксата на 

предавање на 

опасниот отпад со 

шифра 15 01 10* 

на физички лица 

За реализација на оваа активност "Ветекс" АД 

Велес ќе издаде нарадба овој вид на отпад 

исклучиво да се предава на овластена фирма 

со дозвола за преземање на овој вид на отпад 

со која фирмата веќа има склучено договор. 

По преземањето на 

оваа активност ќе се 

спречи загадувањето 

на животната средина 

со несоодветно 

одлагање на овој 

Март 2020 01.03.2020 / 
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отпад  

3. 

Задоволување на 

барања на 

законската 

регулатива 

За реализација на оваа активност лицето кое е 

назначено за управител со отпад ќе полага  

стручен испит за управител со отпад согласно 

Член 21 и 38 од Законот за управување со 

отпадот.  

Подобрување на 

управувањето со 

отпадот 

Декември 2020 31.12.2020 1000 ЕУР 

4. 

Намалување на 

емисии во 

атмосфера 

 

Замена на мазутот со почисти горива е прво и 

најоптимално решение во насока на  

намалување на емисиите во атмосфера и 

сведување на истите во рамките на МДК. 

Котелот моментално располага со два 

горилника, од кои едниот за мазут, а другиот 

за природен гас. Работењето на котелот на 

природен гас ќе се примени кога ќе се 

воспостави инфраструктура за природен гас на 

општинско ниво.  

По замена на мазутот 

со почисто гориво и 

редовно одржување 

на котлите, се 

очекува значително 

намалување на 

емисиите во 

атмосфера 

Промената на 

горилник е 

направена 

Пренамената на 

горилникот ќе 

зависи од 

поставувањето на 

соодветна 

инфраструктура на 

општинско ниво 

1.000 ЕУР 

5. 

Подобрување на 

управувањето со 

отпадни води 

Изработка на проектна документација и 

изградба на пречистителна станица за третман 

на отпадните води и  издвојување на 

атмосферската канализација од останатата 

техничка и санитарна вода 

Добивање на дозвола за испуштање на 

отпадни води согласно законската регулатива  

Намалување на 

оптоварувањето со 

загадувачи материи 

кои се испуштаат во 

пречистителната 

станица и намалување 

на загадувачките 

материи кои се 

испуштаат со 

отпадните води во 

р.Вардар 

Јануари 2014 До јули 2021 500.000 ЕУР 

6. 

Мониторинг на 

емисии во 

различни медиуми 

 

За спроведување на оваа активност се 

предлагаат следните мерки: 

• Склучување на Договори со овластена 

(акредитирана) лабораторија за 

контролни мерења на годишно ниво. 

• Спроведување на контролни мерења на 

различни параметри: отпадни води; 

контролни мерења на емисија во 

атмосфера од двете ложишта и мерење 

Контрола на 

емисиите во 

отпадните води, 

воздух и ниво на 

бучава 

Договори со 

овластена 

(акредитирана) 

лабораторија за 

контролни 

мерења на 

годишно ниво - 

почетокот на 

2020 година 

• Договори со 

овластена 

(акредитирана) 

лабораторија за 

контролни мерења 

на годишно ниво - 

до крај на прва 

половина на 2020 

година. 

 

 

800 

ЕУР/годишно 
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на нивото на бучава во животна 

средина со динамика опишана во 

поглавјето за мониторинг. 

• Време на 

реализација на 

контролни мерења 

- мерењата е 

потребно да се 

вршат 

континуирано 

7. 
Легализација на 

дворното земјиште  

Изработка на Детален урабанистички план, 

легализирање на дворното земјиште, како и 

внесување во имотен лист 

Оваа легализација е 

непходна за да може 

да се издаде 

дозволата за цела 

инсталација 

Процедурата  е 

во тек 

Овој датум зависи 

од локалната власт 

која треба да го 

изгласа ДУП-от 

100 ЕУР 
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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 преземените мерки за одговор во итни случаи надвор од 

нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници. 

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи 

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

 

ОДГОВОР  

 

Како потенцијални опасности за настанување на хаварии во "Ветекс" АД Велес се 

идентификувани: 

▪ Неисправност на горилник во котларницата 

▪ Пожар 

▪ Експлозија од технолошкиот процес 

▪ Ескплозија на плинската станица и системот за довод на гас 

▪ Истекување на течни опасни хемикалии (водороден пероксид, оцетна 

киселина, натриум хидроксид и др.) 

Додека, потенцијалните инциденти и вонредни ситуации може да бидат: 

▪ инциденти при вообичаените работни активности 

▪ инциденти при одржување на опремата и објектите 

▪ индустриски хаварии 

▪ елементарни непогоди (поплава, земјотрес и сл.) 

Во досегашното работење на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес се преземаат 

превентивни мерки за спречување на хаварии и несреќи со редовни контроли на 

инсталациите за мазут, електричните инсталации, инсталациите за плин, инсталациите за 

довод и одвод на вода, како и контрола на системот за противпожарна заштита и тоа: 

- Мазутот се чува во надземен резервоар ограден со бетонски парапет и  се чува 

во мали количини. Локацијата на резервоарот со мазут е таква што во 

непосредна близина се наоѓаат дел од погоните, а преку улицата се наоѓаат 

станбени куќи што условува внимателна манипулација и преземање мерки за 

исклучување на некои можни последици од евентуална хаварија. 

- За елиминирње на можноста од хаварија од плин, во инсталацијата е 

инсталиран систем за детекција на присуство на LPG во погонот каде се врши 

процесот на газирање. Системот се состои од дигитална централa за 

континуирано отчитување на присуство на гас во просторијата, со 16 детектори 

за присуство на гас поставени во просторијата и светлосен и звучен 

сигнализатор. Во прилог XIII.1 дадена е копија од фактура за монтажа на 

системот за детекција на LPG во просторијата. Во прилог XIII.2 дадени се 

сертификат на обучени лице за манипулација со запаливи-експлозивни гасови.  

- Погоните се обезбедени со канали за излевање на отпадната вода која се 

создава при производствениот процесот. Каналите се заштитени со 

решетки/мрежи. 

- Течните хемикалии кои се користат во процесот на производство на конец и 

предиво, за чистење на опремата, работните и подните површини, се чуваат во 

засебна просторија за привремено складирање на хемикалии, одделена од 

останатите простории. Растворите се подготвуваат непосредно пред употреба 

во потребните количини, па можноста од излевања се занемарливи. 

Прашкастите материи се чуваат во магацин.  

- За заштита од пожари во предметната инсталација има поставено ПП апарати и 

хидрантска мрежа на кои се врши редовна годишна контрола. Во прилог XIII.3 

е дадена копија од фактурата од нивната набавка. Во прилог XIII.4 е дадена 

шема на поставеноста на ПП апаратите и хидратанската мрежа во "Ветекс" АД. 
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Во прилог XIII.5 даден е извештај од контрола на хидрантската мрежа.  За 

спречување на настанување на пожари "Ветекс" АД има изработено и 

оперативен план за спречување на настанување на пожари даден во прилог 

XIII.6. Покрај физичкото обезбедување на објектите од страна на стражар, во 

инсталацијата се поставени и системи за автоматско дојавување во 

противпожарните централи во погоните предилница, нова хала и магацинските 

простории. Исто така во плинската станица за TNG како и во објектот во кој се 

поставени машините за газирање (каде има довод на плин) поставен е систем за 

автоматска детекција на гасот и истиот поседува звучен и светлосен аларм.  

- На плинската станица се врши редовен преглед, мерење и испитување. 

Извештајот од извршениот преглед е даден во прилог XIII.7 на барањето. 

- За целиот комплекс на предметната инсталација изведена е одделна квалитетна 

канализациона мрежа. При некоја непредвидена емисија на отпадна вода (при 

гаснење на пожар, излевање), канализационата мрежа ги задоволува потребите 

за одведување на санитарно-фекалната, технолошката отпадна вода и 

атмосферската вода од комплексот. Во прилог XIII.8 дадена е шема на 

канализационата мрежа.  

- Водата од атмосферските врнежи се прифаќа во посебни за таа намена шахти и 

оттука се пренасочува во канализационата мрежа каде што се одведуваат и 

санитарно-фекалните води и технолошките отпадни води. Технолошките 

отпадни води преку канали поставени на подните површини во погонот за 

производство се одведуваат до собирната шахта.  

- "Ветекс" АД има изработено План за евакуација и спасување од елементарни 

непогоди, пожари, експлозии, истекување на опасни материи над дозволената 

граница и сл., и вработените се запознати со потенцијалните инциденти и 

вонредни ситуации и со горенаведениот план. Планот е даден во прилог XIII.9. 

- "Ветекс" АД има изработено Програма за обучување и едукација од областа на 

безбедност и здравје при работа, дадена во прилог XIII.10 Има изготвено обуки 

за безбедно извршување на конкретно работно место, со упатство за работа и 

итно запирање во случај на незгода. Има изготвено упатство за безбедно 

ракување со специфична опрема и средства за работа. Обуките за БЗР ги врши 

ГМЦ по нивни изготвени програми за обука,ажурирани за секоја обука по 

изготвени програми за обука од 22.03.2016 согласно работни места. 

- Дел од вработените имаа и завршено курс за евакуација и спасување од кризи и 

ризици. Во XIII.11 Дадени се дипломи за завршен курс на некои од 

вработените. 

- Во предметната инсталација е поставена квалитетна громобранска заштита и 

редовно се врши нејзин преглед, мерење и испитување од страна на 

надоврешна овластена компанија.  Во прилог XIII.12 и XIII.13 дадени се скица 

на објектот со громобрански спустови во "Ветекс" АД и Извештај од 

извршениот преглед, мерење и испитување на системот за заштита од 

атмосферски празнења.   

Во рамките на ова поглавје е изработено Упатство за подготвеност при вонредни 

состојби со список на потенцијални инцидентни и вонредни состојби како и план за 

реагирање при инцидентните ситуации (Прилог XIII.14). Намената и целта на Упатството 

за подготвеност при вонредни состојби е одредување на можни вонредни состојби, 

планирање на активностите за одзив и спречување и ублажување на можните влијанија 

врз безбедноста и квалитетот на производот и врз животната средина. Упатството се 

применува во сите работни делови во рамки на предметната инсталација "Ветекс" АД 

Велес. 

 

Во прилог се дадени: 

• Копија од фактура за монтажа на системот за детекција на LPG во погонот каде се 

врши газирање (Прилог XIII.1) 
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• Сертификат на обучени лице за манипулација со запаливи-експлозивни гасови 

(Прилог XIII.2) 

• Копија од фактура за набавка на ПП апарати (Прилог XIII.3) 

• Шеми на поставеноста на ПП апаратите и хидратанската во "Ветекс" АД  

Велес (Прилог XIII.4) 

• Извештај од контрола на хидрантска мрежа (Прилог XIII.5) 

• Оперативен план за спречување на настанување на пожари во "Ветекс" АД  

(Прилог XIII.6) 

• Извештај за извршен преглед, мерење и испитување на плинската  

станица (Прилог XIII.7) 

• Шема на канализациона мрежа (Прилог XIII.8) 

• План за евакуација и спасување од елементарни непогоди, пожари,  

експлозии, истекување на опасни материи над дозволената граница и сл.  

(Прилог XIII.9) 

• Програма за обучување и едукација од областа на безбедност и здравје  

при работа (Прилог XIII.10) 

• Дипломи за завршен курс за евакуација и спасување од кризи и ризици  

на вработените (Прилог XIII.11) 

• Скица на објектот со громобрански спустови (Прилог XIII.12) 

• Извештај од извршениот преглед, мерење и испитување на системот за  

заштита од атмосферски празнења (Прилог XIII.13) 

• Упатство за подготвеност при вонредни состојби со список на  

потенцијални инцидентни и вонредни состојби како и план за реагирање  

при инцидентните ситуации (Прилог XIII.14) 
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XIV         РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

 

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз 

животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи 

отстранување на сите штетни супстанции.  

 

ОДГОВОР 

 

Досега не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа 

инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да се 

напушти локацијата, "Ветекс" АД Велес, се обврзува да ги сведе на минимум влијанијата 

врз животната средина од своето работење. Тоа вклучува: 

- Прекин на производство 

- Искористување на сите суровини, што подразбира навремена најава на 

престанокот со активностите за да се овозможи еквивалентна залиха на 

материјали; 

- Отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата. 

Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се затекне на 

локацијата во време на престанокот со работа ќе биде отстрането или 

рециклирано преку соодветни овластени фирми; 

- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана 

до продажба или, ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку 

соодветни овластени фирми; 

- Зградите ќе бидат темелно исчистени пред напуштање; 

- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се 

одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски 

период и 

- Објектите кои постојат на локацијата можат да се пренаменат откако ќе биде 

извршена демонтажа на опремата и чистење на просториите според планот 

кој ќе го подготви компанијата "Ветекс" АД Велес 

 

Со оглед дека предметната инсталација се наоѓа на локација која се наоѓа во зона која 

постојано се проширува со деловни објекти, таа секогаш ќе биде атрактивна за 

дополнување и проширување на линијата на производство, без разлика дали се работи за 

производство на памук и предиво или некоја друга индустриска дејност.  

Сепак, за екстремен случај на затварање на локацијата, предложени се мерки со цел 

да се минимизираат краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната 

средина по престанок на активноста на локацијата. 

Предложените мерки за минимизирање на влијанието на животната средина во случај 

на целосен или делумен престанок со работата на дел на активноста на предметната 

инсталација "Ветекс" АД Велес се дадени во Планот за управување со резидуи, даден во 

Прилог XIV.  

При делумен престанок со работа, се земаат предвид деталите за организацијата како 

што се количина на складирани суровини, помошни материјали, производи, опрема која 

не е во функција, со цел да се минимизираат влијанијата врз животната средина по 

нејзиниот престанок. 

 

Прилог XIV содржи повеќе детали за ова поглавје. 
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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.  

 

ОДГОВОР 

 

"Ветекс" АД Велес е компанија чија основната дејност е преработка (подготовка и 

предење) на памук и синтетички влакна и производство на предива и различни видови 

конци од памук и синтетички влакна.  

Капацитетот на опремата инсталирана во инсталацијата е 2,5 t/ден. Според ИСКЗ 

уредбата (Службен весник на Р.Македонија бр.89/05) ваквите индустриските активности 

и проектираниот капацитет кои се предмет на барањето за Б интегрирана еколошка 

дозвола, се во категорија 6.2. 

Предметната инсталација "Ветекс" АД Велес се наоѓа во периферниот северозападен 

дел на Велес, во индустриската зона на градот, непосредно до железничката станица 

Велес, лоцирана на улица "Вардарска" бр.50. Инсталацијата се наоѓа на околу 3 km 

оддалеченост од центарот на градот, но со тек на времето и поради демографскиот 

прираст на градот, растојанието од зоната на населеност е намалено. 

Инсталацијата "Ветекс" АД Велес претставува комплекс од следните објекти: 

1. Стара управна зграда со портирница  

2. Ресторан со кујна и магацин за храна 

3. Нова кончара 

4. Магацин за готова стока (конци и трикотажа), санитарни јазли и гардероба;  

5.  Паковно одделение со магацин за репроматеријали, резервни делови и 

хемикалии  

6.   Погон за трикотажа  

7. Производна хала "Предилница" со прирачен материјал и Предилница за 

предиво на памук и филамент  

8.   Производна хала "Кончара"  

9.   Стара и нова фарбара со подрум  

10. Трафостаница Објектите што следат се изведени во низ од трафостаницата до 

компресорката станица и за нив важи истото и за наведените два објекти: 

• машинска работилница и канцеларија; 

• котлара - со нов лимен кров; 

• резервоар за ПП хидрантска мрежа 100 m3; 

• резервоар за мазут 170 m3 - важно е да се напомене дека во оваа 

просторија подот е изведен во вид на бетонско корито кое би обезбедило 

задржување на мазутот во случај на излевање на истиот од резервоарот; 

• погон парилник со кров од салонитни табли. 
 

11.  Компресорска станица  

12.  Магацин за готова стока и магацин за суровини и репроматеријали  

13.  Плинска станица - систем за TNG  

14.  Резервоари за жива сода 

15. Систем за искористување на топлината од отпадната вода од процесите на 

производство 

16. Систем за одведување на индустриска прашина и други примеси во 

технолошкиот процес на линија за мешање, отварање и чистење на материјалот 

 

Сите резервоари во инсталацијата се обезбедени со соодветна заштита. 
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"Ветекс" АД Велес како сопственик на објектите има имотни листови. Единствено 

дворното место не е вметнато во катастарската документација. Се чека донесување на 

Детален урбанистички план од страна на општината Велес, за да може да се комплетира 

документацијата согласно барањата на законската регулатива во целост.  

Инсталацијата "Ветекс" АД Велес е соодветно опремена со машини и дополнителна 

машинска опрема поставени на различни локации во инсталацијата. 

Целокупното функционирање на инсталацијата е базирано на производство на разни 

видови конци за употреба во технолошката индустрија, до обработка на основни 

суровини за производство со конец (во најголем дел памук, полиакрил и полиестер) преку 

фаза на предење во потребен асортиман на конци, доработка на конецот, мерцеризација, 

боење, штампање, сушење, контрола, пакување, складирање и отпрема на конци. 

Технолошкиот процес е организиран така да се состои од следните процеси: 

1.  Прием и сместување на суровина 

2.  Мешање, отворање и чистење на памучни влакна и други текстилни суровини 

3. Кадрирање 

4. Припрема за чешлање и дублирање 

5. Процес чешлање 

6. Развлекување  

7. Предпредење  

8. Предење 

9. Премотување и чистење на предивото 

10. Дублирање на предивото 

11. Кончање на предива  

12. Газирање 

13. Витловање (мотање на штрени) 

14. Меко намотување на конуси 

15. Мерцеризирање 

16. Боење 

17. Печатење  

18. Цедење на материјалот 

19. Сушење на материјалот 

20. Премотување на материјалот 

21. Конфекционирање 

22. Пакување на конфекциониран материјал 

23. Складирање на готовиот производ 

 

Највисок орган на управување е Собрание на акционери кое избира Надзорен одбор. 

Надзорниот одбор ја контролира работата на Управниот Одбор на чие чело стои 

Претседател.  

Компанијата е организирана во три главни сектори: Сектор за финансии и правни 

работи, Сектор за комерција и Технички Сектор. Секторите се раководени од директори 

(финансов, технички и директор на комерција). 

Во секторот за финансии и правни работи припаѓаат сметководство, ХТЗ и ППЗ, менза, 

хигиеничарки, правен оддел и животна средина. 

Директорот на секторот комерција раководи со референти за набавка и продажба, 

магационери за влез на суровини и излез на готов производ, евидентичари 

(производствени сметководители), архивар и возач. 

Техничкиот сектор се состои од две одделенија: одделение за предење и кончање и 

одделение за припрема и боење, раководени од раководители како и одделение за 

одржување, составено од мајстори одговорни за електро и машинско одржување на 

погоните. Раководителот на одделението за предење раководи со сменоводителите и 

производните работници, додека раководителот на одделението за припрема и боење 

раководи со сменоводителите, лаборантите и производните работници. Во Прилог III.1 

дадена е шема на организационата структура на "Ветекс" АД.   
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Вработените се со соодветна квалификација, обучени за стручно и безбедно 

извршување на работните задачи и според своите функции и знаења, соодветно се 

распоредени низ производството во инсталацијата. Вкупниот број на вработени изнесува 

155, од кои 130 се вработени на неопределено време, а 25 на определено.  Вработените 

работат во една, две и три смени. Се работи 5 работни дена во неделата, од понеделник до 

петок, а по потреба и во сабота. Администрацијата работи само прва смена во тек на 

работната недела. Погонот предилница работи во три смени по 8 часа, а Фарбарата во две 

смени по 8 часа. Вработените кои работат на конфекционирање работат во три смени по 8 

часа, а вработените кои работат на пакување, работат само во прва смена по 8 часа. 

Во предеметната инсталација има повеќе вработени, назначени како одговорни лица за 

управување со одделни делови од заштитата на животната средина. Имено, назначено е 

лице одговорно за управување со отпадните води, лице одговорно за котларата, понатаму 

лице за одржување, лице одговорно за цврстиот отпад како и одговорно лице за погонот 

за боење.  

Во компанијата има и лице кое е одговорно за ХТЗ и ППЗ опремата, заштита при 

работа и заштита на животната средина чии одговорности се надзор на работата и 

преземање на потребните мерки за подобрување на состојбата. Работните обврски и 

задачи на вработениот кој во моментов го работи сето тоа се дадени во Прилог  III.2. 

Компанијата поседува сертификат од INNOVA теxт за користење на ознаката Oeko-

Tex®, поради употреба на суровини во своето производство кои ги задоволуваат 

човечките и еколошките барања (Прилог III.3) 

Основни влезни суровини во предметната инсталација "Ветекс" АД претставуваат 

памукот и синтетичките влакна (полиакрил и полиестер). Основните суровини се 

добавуваат од повеќе земји, како: Турција, Германија, Египет, Швајцарија, Грција, 

Бугарија и др. При приемот се врши контрола на квалитетот на суровината.  

Во процесот на преработка на основните суровини и производство на конци и предиво 

од памук и мешавина на памук со синтетички влакна се користат разни органиски бои, 

површински активни материи, средства за перење, омекнувачи, но и хемикалии како 

водороден пероксид, натриум хидроксид, натриум хлорид, натриум карбонат, натриум 

бикарбонат, натриум сулфат и оцетна киселина.  

Готовиот производ, односно конците, се пакуваат во мали бели хартиени кутии или 

полиетленски кеси, спрема барањето на купувачите. Кесите се со различна грамажа 

зависно од видот на конецот (конец за плетење, конец за рачно плетење на блузи, 

декоративен конец за везење или конец за машинско шиење). Спакуваните кеси потоа 

збирно се пакуваат во картонски кутии.  

Производствената опрема се одржува со физичко чистење (метење) и со бришење со 

сува крпа, додека подовите се метат.  

Хигиената во производствениот погон, административните простории, мензата и 

кујната се одржува со употреба на хемиски средства за чистење и дезинфекција. 

Предметната инсталација се снабдува со технолошка вода за потребите на 

производствениот процес од бунари, додека со вода за пиење и санитарна вода се 

снабдува од градската водоводна мрежа. На бунарите имаат поставено водомер и редовно 

се мери потрошувачката на вода. За водата која се користи од градскиот водовод "Ветекс" 

АД редовно плаќа сметки за вода на ЈКП “Дервен”.  

За потребите на технолошкиот процес во предметната инсталција "Ветекс" АД се 

користи мазут, додека за загревање на поедини административни канцеларии, кујна и 

менза се користи електрична енергија.  

Во рамки на предметната инсталација постои трансформаторска станица 

Испитувањето и промената на трансформаторското масло ја врши надворешна компанија 

по потреба, така да ваков вид на суровина (трансформаторско масло) не се чува на лагер 

во инсталацијата.  

За потребите на процесот на газирање, односно согорување на кратките влакна од 

површината на предивото или конецот, се користи плински гас. Гасот од плинската 

станица преку посебен систем за развод се доведува до вентилите на машините каде се 

врши согорувањето.   
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За одржување на машините се користи хидраулично масло и обично масло за 

подмачкување. Отпадното масло се собира и се продава на фирма која е овластена за 

преземање на овој вид на отпад.  

"Ветекс" АД Велес води Регистар со MSDS за секоја хемикалија и овој регистер е 

достапен постојано на увид. 

При технолошкиот процес на преработка на памук и синтетички влакна и 

производство на конци и предиво од памук и мешавина на памук со синтетички влaкана, 

се јавува цврст отпад, кој согласно Листата на видови отпад (Сл.весник на РМ бр.100/05) 

е претставен со: 

• Отпад од процесот на производство на конци и предиво  

• Отпад од искористени тонери од принтерите  

• Отпад од пакување од картон и хартија  

• Отпад од пакување од пластика  

• Опасен отпад од пакување  

• Отпад од искористена гума  

• Отпад од искористена електрична и електронска опрема  

• Отпад од батерии и акумулатори  

• Електронски отпад  
• Отпадни дрвени палети  

• Отпад од остатоци од опрема (метали)  

• Отпад од саѓи од котларницата  

• Измешан комунален отпад  
 

Во компанијата има воспоставено систем за управување со отпадот со исклучок на 

отпад од батерии и акумулатори, електричен отпад и отпад од електронска опрема. 

Останатиот отпад се одложува во заеднички контејнер.  

Просторот каде се чуваат празните резервоари од хемикалии е уреден, односно е 

ограден, додека празните буриња од хемикалиите (опасна амбалажа) како и бурињата за 

отпадно масло и отпаден мазут времено/веќе се складираат на надвор на одреденото 

место т.н. плац. 

"Ветекс" АД Велес има потпишано договори со овластени собирачи на соодветни 

видови на отпад, освен со правни лица кои собираат отпад од батерии и акумулатори, 

електричен отпад и отпад од електронска опрема. Со селекцијата на овој вид на отпад и 

преземањето од страна на овластен собирач на соодветен отпад, ќе се спречи овој вид на 

отпад да заврши на градската депонија.  

Вкупната количина на создаден отпад во "Ветекс" АД на годишно ниво изнесува 

околу 215 t, од кои најголем дел или околу 150 t отпаѓа на мешаниот комунален отпад.  

Во фирмата има лице кое е назначено управувител со отпад. Лицето нема положено 

стручен испит за управител со отпад согласно Член 21 и 38 од Законот за управување со 

отпадот.  

Како потенцијален извор на емисии во атмосфера од работењето на предметната 

инсталација "Ветекс" АД Велес се идентификувани следните извори: 

- Прашината од производствениот процес 

- Издувните гасови од котларницата, првенствено сулфур диоксид, 

азотни оксиди, јаглерод моноксид и прашина кои ги емитираат двата 

котли (работниот и резервниот котел).  

Влијанието на прашината од производствениот погон врз животната средина е 

минимизирано на тој начин што за отстранување на прашината во погонот каде се јавува, 

на машините има поставено вентилатор која ја всисува прашината и истата преку 

каналите оди во филтер вреќи во климакоморите. 

Котлите како енергенс користат мазут. Главниот (работниот) котел има два горилника 

и е со можност да работи на плин. Се чека можност за приклучок на гасовод кој треба да 

биде инфраструктурно реализиранн од страна на државата. На работниот котел од 2013 г. 

се врши редовен годишен мониторинг на издувните гасови од страна на акредитирана 
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лабораторија. На резервниот котел имаа поставено мерно место за мерење на емисиите од 

стационарниот извор и направено е мерење на истиот. 

Мерењата на емисиите на штетни гасови треба да продолжат и понатаму за да се следи 

дали истите се во рамки на МДК или има потреба да се преземат мерки за нивно 

намалување. Мерните места (К и К1), параметрите кои треба да се мониторираат и 

фреквенцијата на мониторинг се дадени во точка XI Точки на мониторинг на емисии и 

земање примероци.  

Водата која се користи во инсталацијата "Ветекс" АД во текот на производствениот 

процес е од бунари, додека вода за пиење и санитарни потреби се користи од градската 

водоводна мрежа.  

За водата која се користи од бунари, "Ветекс" АД Велес има дозвола за користење на 

водата од бунарите за технички потреби од експлоатационата дупнатина ДП-1 и КБ-1 на 

локација на КП 16425 КО Велес од надлежниот орган - Министерството за животна 

средина и просторно планирање, согласно Законот за водите.  

Во рамките на предметната инсталција постои одвоена канализациона мрежа за 

санитарната, технолошката и атмосферската вода. Дел од атмосферската вода се излева 

на сообраќајницата, а дел оди во одводниот канал каде што се помешани технолошките и 

санитарните води. Овие води се мешаат во собирна шахта и непречистени се испуштаат 

во р.Вардар.  

Засега постои само делумен физички третман на отпадните води што подразбира 

постоење на преградни комори во канализационата мрежа каде се задржува покрупниот 

отпаден материјал и овие комори повремено се чистат. Во иднина се планира изградба на 

пречистителна станица со што би се овозможило целосно прочистување на отпадните 

води пред тие да се испуштат во крајниот реципиент. 

При изработката на барањето направени се хемиски анализи на отпадната вода од 

предметната инсталација, со цел да се одреди квалитетот на истата, со параметри кои 

претходно се анализирале. Примерокот е земен од шахта, лоцирана надвор од кругот на 

предметната инсталација, после која технолошката отпадна вода се меша со санитарните 

води и непречистени се емитира во површинската вода, односно во р.Вардар. Дозвола за 

испуштање во вода (река Вардар), сеуште ја немаат обезбедено бидејќи сеуште не е 

изградена пречистителна станица. 

Во планот за мониторинг на отпадни води од точка XI Точки на мониторинг на емисии 

и земање примероци, во иднина ќе бидат ставени параметрите од Прилог 2, Дел 4 на 

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

отпадните води по нивно прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во 

предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. весник на РМ, бр. 

81/2011), сѐ до ставање во функција на нова пречистителна станица. По ставање во 

фунција на пречистителната станица за отпадни води, фреквенцијата на мониторинг и 

параметрите кои ќе се анализираат ќе останат исти. Мерното место за земање на 

примерок отпадна вода за анализа ќе треба да биде поставено на излезот од 

пречистителната станица, а пред отпадните води да се емитираат во крајниот реципиент. 

Во рамки на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес како можни извори на 

загадување на почвата се сметаат хемикалиите кои се користат во текот на 

производствениот процес и енергенсот.  

Eнергенсот (мазут) се складира во надземен резервоар кој е обиколен со бетонски 

парапет со висина од 1,5 m, со што се овозможува локализирање на опасноста во случај на 

негово истекување. 

Хемикалиите се чуваат во засебна просторија и истата е прилагодена за чување во 

случај се спречи на нивно истекување и истите да се одлеат во околината. Просторот каде 

се чуваат хемикалиите е ограден. Празните буриња од отпадно масли и отпаден мазут 

времено се складираат на плац во соодветен простор. 

Во рамки на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес не постојат никакви 

земјоделски активности. 

Според Правилникот за локации на мерни станици и мерни места (член 3, Сл. весник 

бр.120/08), предметното подрачје припаѓа на подрачје од III степен на заштита од бучава. 
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Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат во 

околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на бучавата, односно трговско-

деловно подрачје - станбено поддрачје, кое истовремено е наменето за престој, односно 

во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на 

производство (мешано пдорачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни 

центри, каде се вршат управни, трговски, услужни или угостителски дејности. 

Главни извори на бучава претставуваат оперативните клима комори, како и бучавата 

од производствениот процес во предилницата. Со оглед дека инсталацијата е поставена 

во близина на живеалишта, истата има направено звукозаштитна бариера.  

Од 2013 г. континуирано се врши мониторинг на бучава на три мерни места. 

Мерењата на емитирано ниво на бучава во животната средина треба да продолжат и 

понатаму за да се следи дали истите се во рамки на МДК или има потреба да се преземат 

мерки за нивно намалување. Мерните места (Б1, Б2 и Б3), параметрите кои треба да се 

мониторираат и фреквенцијата на мониторинг се дадени во точка XI Точки на 

мониторинг на емисии и земање примероци.  

Во тока XI Точки на мониторинг на емисии и земање примероци даден е годишен 

план за мониторинг на емисии од производните процеси кои имаат влијание врз 

животната средина. Мониторингот на животната средина, согласно законската 

регулатива од област на животна средина, треба да го врши акредитирана лабораторија 

според ISO 17025. 

Во точка  XII   Програма за подобрување даден е сублимиран план за подобрување и 

влијанијата кои тие подобрувања ќе ги имаат врз животната средина.  

Како потенцијални опасности за настанување на хаварии во "Ветекс" АД Велес се 

идентификувани: 

▪ Неисправност на горилник во котларницата 

▪ Пожар 

▪ Експлозија од технолошкиот процес 

▪ Ескплозија на плинската станица и системот за довод на гас 

▪ Истекување на течни опасни хемикалии (водороден пероксид, оцетна 

киселина, натриум хидроксид и др.) 

Додека, потенцијалните инциденти и вонредни ситуации може да бидат: 

▪ инциденти при вообичаените работни активности 

▪ инциденти при одржување на опремата и објектите 

▪ индустриски хаварии 

▪ елементарни непогоди (поплава, земјотрес и сл.) 

Во досегашното работење на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес се преземаат 

превентивни мерки за спречување на хаварии и несреќи со редовни контроли на 

инсталациите за мазут, електричните инсталации, инсталациите за плин, инсталациите за 

довод и одвод на вода, како и контрола на системот за противпожарна заштита и тоа: 

- Мазутот се чува во соодветен надземен резервоар ограден со бетонски парапет 

во мали количини.  

- Во инсталацијата е инсталиран систем за детекција на присуство на LPG во 

погонот каде се врши процесот на газирање.  

- Погоните се обезбедени со канали со решетки за излевање на отпадната вода 

која се создава при производствениот процесот.  

- Течните хемикалии кои се користат во процесот на производство се чуваат во 

засебна просторија за привремено складирање на хемикалии, одделена од 

останатите простории. Растворите се подготвуваат непосредно пред употреба 

во потребните количини, па можноста од излевања се занемарливи. 

Прашкастите материи се чуваат во магацин.  

- За заштита од пожари во предметната инсталација има поставено ПП апарати и 

хидрантска мрежа на кои се врши редовна годишна контрола. Има изработено 

и оперативен план за спречување на настанување на пожари. Покрај физичкото 

обезбедување на објектите од страна на стражар, во инсталацијата се поставени 

и системи за автоматско дојавување во противпожарните централи во погоните 
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предилница, нова хала и магацинските простории. Исто така во плинската 

станица за TNG како и во објектот во кој се поставени машините за газирање 

(каде има довод на плин) поставен е систем за автоматска детекција на гасот и 

истиот поседува звучен и светлосен аларм.  

- На плинската станица се врши редовен преглед, мерење и испитување.  

- За целиот комплекс на предметната инсталација изведена е одделна квалитетна 

канализациона мрежа која ги задоволува потребите за одведување на 

санитарно-фекалната, технолошката отпадна вода и атмосферската вода од 

комплексот.  

- Водата од атмосферските врнежи се прифаќа во посебни за таа намена шахти и 

оттука се пренасочува во канализационата мрежа каде што се одведуваат и 

санитарно-фекалните води и технолошките отпадни води. Технолошките 

отпадни води преку канали поставени на подните површини во погонот за 

производство се одведуваат до собирната шахта.  

- Има План за евакуација и спасување од елементарни непогоди, пожари, 

експлозии, истекување на опасни материи над дозволената граница и сл., и 

вработените се запознати со потенцијалните инциденти и вонредни ситуации и 

со горенаведениот план.  

- "Ветекс" АД има изработено Програма за обучување и едукација од областа на 

безбедност и здравје при работа. Надворешните обуките за БЗР ги врши ГМЦ 

по нивни изготвени програми за обука, ажурирани за секоја обука по изготвени 

програми за обука од 22.03.2016 согласно работни места. 

- Дел од вработените имаа и завршено курс за евакуација и спасување од кризи и 

ризици.  

- Во предметната инсталација е поставена квалитетна громобранска заштита 

и редовно се врши нејзин преглед, мерење и испитување од страна на 

надоврешна овластена компанија.   

- Изработено Упатство за подготвеност при вонредни состојби со список на 

потенцијални инцидентни и вонредни состојби како и план за реагирање при 

инцидентните ситуации Упатството се применува во сите работни делови во 

рамки на предметната инсталација "Ветекс" АД Велес. 

 

Досега не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа 

инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да се 

напушти локацијата, "Ветекс" АД Велес, се обврзува да ги сведе на минимум влијанијата 

врз животната средина од своето работење. Тоа вклучува: 

- Прекин на производство 

- Искористување на сите суровини, т.е навремена најава на престанокот со 

активностите за да се овозможи еквивалентна залиха на материјали; 

- Отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата 

и рециклирање преку соодветни овластени фирми; 

- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана 

до продажба или, ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку 

соодветни овластени фирми; 

- Зградите ќе бидат темелно исчистени пред напуштање; 

- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се 

одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски 

период и 
Објектите кои постојат на локацијата можат да се пренаменат откако ќе биде извршена 

демонтажа на опремата и чистење на просториите според планот кој ќе го подготви 
компанијата "Ветекс" АД Велес. 

"Ветекс" АД Велес ги извршува своите активности согласно соодветни актуелни 
законски регулативи. 
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Во однос на заштитата на животната средина "Ветекс" АД Велес ќе преземе мерки, 
објаснети во поглавјето за програмата за подобрување, со што ќе ги елиминира или 
редуцира влијанијата врз животната средина. 



 


