
Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 
 

 

 
 

Република Македонија 

Министерство за 

животна средина  

и просторно 

планирање 

 

Бул.”Гоце Делчев” бр.18, 

1000 Скопје, 

Република Македонија 

Тел. (02) 3251 400 

Факс. (02) 3220 165 

Е-пошта: 

infoeko@moepp.gov.mk 

Сајт:  www. moepp.gov.mk  

                                                                                                                           

 

 

 

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. 

 

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

 

Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor e Republikës së 

Maqedonisë 

 
 

SHPALL 

 

 

Kërkesë për marrjen e  A - lejes së integruar ekologjike për Pelogonija AD 

Gostivar 

Lokacioni Krasta në rrugën magjistrale  
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Gostivar - Kërçovë 

 

Në përputhje me nenin 95 pika 1   të Ligjit për mjedisin jetësor (Gazeta 

zyrtare e RM 53/05,  81/05, 24/07, 159/08, 83/09,  48/10 ,  51/11,  123/2012 ,  

93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16), deri te Ministria e 

mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor është dorëzuar kërkesë 

nr.UP1-11/3  292/2016  për marrjen e A - lejes të integruar ekologjike nga 

27.07.2016 v. 

Dorëzues i kërkesës: 

Shoqata  për ndërtimtari, prodhim dhe inzhenering import-eksport 

Pelagonija AD Gostivar. 

Bul. Jordan Mijalkov nr.30/3/8 

1000 Shkup 

Republika e Maqedonisë 

 

Koordinatat e lokacionit sipas sistemit nacional koordinativ: 

( 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). 

 

Personi për kontakt: 

Blagoj  Velinov,    Projekt  menaxher 

Email:  contact@pelagonijagv.com.mk 

 

Kategoria e instalacionit: 

Shtojca 1 

Pika 3. Industria e mineraleve 

3.5 Bazat stacionare të asfaltit 

 

Lloji i aktivitetit: 

Eksploatimi  sipërfaqësor  i lëndëve të para minarale 

Prodhimi i asfaltit  me pajisjet shoqëruese 

 

Kërkesa në formë të shtypur , do të jetë e ekspozuar , për shqyrtim për të 

interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje në 

shtypin ditor,  në lokalet e : 
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Zyrës për komunikim me publikun pranë 

Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor 

Kej  Dimitar  Vllahov  nr.4 ,  kati  1  ( objekti i vjetër  i Bankës Komerciale) 

1000 Shkup. 

Çdo ditë pune nga ora 10 – 16:00 

 

dhe 

në hapësirat e: 

Komunës së Gostivarit 

Bul. Braqa Gjinovski  nr.61 

1230 Gostivar 

Kontakt telefon 042 213  511 

 

Në të njejtën kohë kërkesa në formë elektronike  do të jetë e vendosur 

edhe në Web faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe 

planifikimit hapësinor  www.moepp.gov.mk 

       Të interesuarit informata më të detajuara në lidhje me kërkesën do të 

mund të marrin në Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikimit 

hapësinor në tel. 070 243 398  (e-mail: s.gligorova@moepp.gov.mk). 

        Të interesuarit në afat prej 30 ditëve që nga data e shpalljes së 

kërkesës, kanë të drejtë të parashtrojnë vërejtet dhe komentet e tyre në 

formë të shkruar deri te Ministia e mjedisit jetësor dhe planifikimit 

hapësinor,  bulevardi „ Goce Delçev „ nr.18 ndërtesa e RTM ( kati 10) ,1000 

Shkup. 
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