
 
                                                      Град Скопје 

 
Врз основа на член 113 ставови (1) и (2) и член 122 став (4) од Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр.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, 192/15,39/16 и 99/18), Градоначалникот 
на Град Скопје 

 
 

О Б Ј А В У В А 
 

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

За 
Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР – КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ - 

Скопје 

 
 

Адреса: 
Бул. „3-та Mакедонска Бригада“ бр.54 
1000  Скопје  
 
Категорија на инсталацијата: 
Прилог 2, точка 2.Производство и преработка на метали 
2.4. Инсталации за површинска обработка на метал и на пластични материјали со 
електролитски или со хемиски процес, доколку волуменот на процесните резервоари е со 
капацитет од 5 до 30 m3 од Уредбата за определување на активности на инсталации за 
кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со 
оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за 
усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05). 

Вид на активност: 
Производство на нисконапонска електрична опрема за индустриски апликации, т.е. 
производство на контактори, релеи, гребенасти прекинувачи, нисконапонски контактни 
прекинувачи, регистарски таблици и др., со проектиран капацитет на вкупен волумен на 
кадите од 22 m3, вклучувајќи и површинска заштита на метали 

Дозволата ќе биде достапна на увид на јавноста секој работен ден од 9:00 – 15:00 часот, 
во просториите на Град Скопје – Сектор за заштита на животната средина (барака 14), 
Бул. „Илинден", бр.82, како и на официјалната веб страна www.skopje.gov.mk. 

Жалба против решението со кое се издава Б-интегрирана еколошка дозвола можат да 
поднесат засегнати правни и физички лица, како и здруженија на граѓани основани заради 
унапредување и заштита на животната средина до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на адреса Ул. „Даме 
Груев“, бр.3, Скопје, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението за 
издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола. 

Сите потребни информации можат да се добијат на тел. 02/3 297 306 или на e-mail: 
Liljana.Stojmanova@skopje.gov.mk 

http://www.skopje.gov.mk/
mailto:Liljana.Stojmanova@skopje.gov.mk

