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Архивски број:______________ 

 

Дата: ____________________ 

 

 

ДО: Друштво за градежништво, производство и инженеринг  увоз –

извоз Пелагонија АД Гостивар. 

Бул. Јордан Мијалков  бр.30/3/8 

1000 Скопје 

Република Македонија  

 

 

ПРЕДМЕТ:  Објава на барањето за добивање на А – интегрирана 

еколошка дозвола за Пелагонија АД Гостивар 

 

Почитувани, 

 

Согласно член 99 став 1 од Законот за животна средина 

(Службен весник на РМ 53/05, 81/05 и 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 

124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 

39/16), доставениот текст треба да се објави во најмалку еден дневен 

весник кој ја покрива целата територија на Република Македонија. 

Земајќи предвид дека тоа се прави на трошок на барателот, Ви ја 

доставуваме содржината на објавата со цел истата да ја објавите 

согласно законот, најкасно 3 дена по приемот на овој допис. 

 

....................................................................................................................................................... 
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ОБЈАВУВА 

Барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола за 

Пелагонија АД Гостивар 

Локација Краста на магистралниот пат 

Гостивар - Кичево 

Согласно член 95 став 1  од Законот за животна средина (Службен 

весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), до 

Министерството за животна средина и просторно планирање 
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доставено е Барање за добивање на А – интегрирана еколошка 

дозвола  бр. УП1-11/3 292/2016 од 27.07. 2016 год. 

Подносител на барањето:   

 

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –извоз 

Пелагонија АД Гостивар. 

Бул. Јордан Мијалков  бр.30/3/8 

1000 Скопје 

Република Македонија  

Координати на локацијата според националниот координатен 

систем: 

                 ( 4.622.085 ;   7.486.683 ); 

                 ( 4.622.292 ;   7.486.793 ); 

                 ( 4.622.270 ;   7.487.165 ); 

                 ( 4.622.038 ;   7.486.901); 

                 ( 4.621.540 ;    7.487.280). 

                  

Контакт лице:  

Благоја Велинов,  Проект менаџер  

              Email:contact@pelagonijagv.com.mk 

 

Категорија на инсталацијата: 

Прилог  1 

Точка   3 .  Индустрија на минерали  

              3.5  Стационарни асфалтни  бази 

Вид на активност:  

Површинска  експлоатација на минерални суровини 

Производство на асфалт со придружни постројки 

 

Барањето во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната 

јавност во рок од 15 дена по излегувањето на оваа објава во дневниот 

печат, во просториите на: 

 

Канцеларијата за комуникации со јавност при Министерството за 

животна средина и просторно планирање: 

Кеј Димитар Влахов бр.4, 1кат (стар објект на Комерцијална банка) 

 1000 Скопје,  

Секој работен ден од 10 – 16,00 часот. 
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Во просториите на: 

Општина Гостивар 

Бул. Браќа  Ѓиновски  бр.61 

 1230 Гостивар 

Контакт телефон: 042 213 511 

 

Воедно, барањето ќе биде достапно и во електронска форма,  на 

официјалната web страница на Министерството за животна средина 

и просторно планирање www. moepp.gov.mk  

Информации во врска со барањето, заинтересирана јавност може да 

добие во Министерството за животна средина и просторно 

планирање на  тел. 070243398  (e-mail: s. gligorova@moepp.gov.mk)  

Засегнатата јавност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 

барањето, има право да достави мислења и коментари во писмена 

форма до Министерството за животна средина и просторно 

планирање булевар „Гоце Делчев“ бр.18 зграда на МРТ (10 спрат), 1000 

Скопје. 

........................................................................................................................................... 
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