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Вовед 
Овој извештај е во рамките на проектот “Следи ги инцидентите – (не)намерни пропусти и 
загадување на животната средина” во имплементација на Здружение за еколошко одржлив 
развој Зелен Институт Скопје, финансиран од Делегација на Европска Унија. 

Општата цел на проектот е подигнување на свеста на граѓаните за пропустите од страна на 
институциите во областа на животната средина и препознавање на коруптивни практики. 
Спефицична цел е препознавање на коруптивните практики и обезбедување на учество на 
јавноста во детектирање и превенција на корупција во областа животна средина. Заради 
доследно остварување на целите на проектот, се наметна потребата најпрво да се утврдат 
постапките и условите под кои се издаваат А и Б интегрирани еколошки дозволи, како и 
мапирање на големите индустриски капацитети. 

Начинот и постапката на издавање на А и Б интегрирани еколошки дозволи се уредени со 
Законот за животната средина (конкретно во XII Интегрирани еколошки дозволи за работење 
на инсталациите кои влијаат врз животната средина). Разликата помеѓу А и Б дозволите е во 
тоа што барањето за издавање на А дозвола се поднесува до МЖСПП кое одлучува по истата, а 
барањето за издавање на Б дозвола се поднесува до општините и градот Скопје, кои се 
надлежни по нив да постапуваат и одлучуваат (исклучок е барање дозвола во област која важи 
за заштитено подрачје, каде е надлежно да постапува само МЖСПП). 

Дозволата се издава како А-интегрирана еколошка дозвола, која ја издава органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина или Б-интегрирана 
еколошка дозвола, која ја издаваат општината или градот Скопје или органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина кога се работи за инсталација 
која се наоѓа во заштитено подрачје. 

Интегрираните еколошки дозволи, во зависност од големината на инсталацијата, се 
изготвуваат како А и Б интегрирани еколошки дозволи. За инсталациите со помал капацитет се 
изготвуваат Б интегрирани еколошки дозволи и за нив се надлежни градот Скопје и 
општините. 

Втората поделба се однесува на постоечки и планирани инсталации. За новите инсталации се 
предвидени А и Б интегрирани еколошки дозволи, а за постоечките инсталации А и Б дозволи 
за усогласување со оперативен план. Оперативниот план ги зема во предвид економските 
услови на инсталацијата и овозможува оптимално време за прилагодување на инсталацијата 
на поставените барања, а предвидува и процес на преговори и усогласувања1. 

Предмет на овој извештај се постапките, условите и начинот на поднесување на барање за 
добивање на А и Б интегрирани еколошки дозволи, како и постапките за издавање на 
истите. Во таа смисла, а со оглед на фактот што овие податоци се регулирани преку 

 
1 https://drive.google.com/file/d/1kmIYj6Ods3Mm2SKIzwamsgT8Dx8sy5aS/view [Пристапено на 20.03.2020] 

https://drive.google.com/file/d/1kmIYj6Ods3Mm2SKIzwamsgT8Dx8sy5aS/view


5 

 

одредбите на Законот за животната средина, најрелевантен извор на информации е токму 
овој закон, имајќи ги во предвид и подзаконските акти, односно Правилниците за 
постапките за добивање на А и Б интегрирани еколошки дозволи. 
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Поим за А-интегрирана еколошка дозвола 

Барање за добивање А интегрирана еколошка дозвола 
Заради добивање на А интегрирана еколошка дозвола, операторот на инсталацијата 
поднесува барање за добивање А интегрирана еколошка дозвола, во писмена и во 
електронска форма, и тоа во шест оригинални примероци. Се поднесува до Министерството за 
животна средина и просторно планирање. Барањето содржи: 

• Податоци за операторот, односно подносителот на барањето 

• Податоци и опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните 
активности 

• Податоци за управување и контрола на инсталацијата 

• Податоци за суровини и помошни материјали, други супстанции и енергии употребени 
или произведени во инсталацијата 

• Податоци за ракување со материјалите 

• Податоци за емисиите 

• Опис на состојбата на локацијата и влијанието на активноста на инсталацијата 

• Опис на технологиите и другите техники за спречување, или доколку тоа не е можно, за 
намалување на емисиите на загадувачките материи 

• Опис на точките на мониторинг на емисиите и земање на примероци 

• Еколошки аспекти и најдобри достапни техники 

• Опис на други планирани мерки од превентивен карактер 

• Ремедијација, престанок со работа на инсталацијата, повторно започнување и грижа за 
животната средина по престанок на активностите 

• Резиме на сите горенаведени активности без податоци од технички карактер 

• Изјава 

• Табеларни прикази и прилози потребни за образложување на наводите содржани во 
барањето.  
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Барањето се поднесува во однапред пропишана форма на точно утврден образец за таа 
намена2. 

Постапување по прием на непотполни барања за дозвола 
Министерството за животна средина и просторно планирање е надлежно за издавање на А 
интегрирана еколошка дозвола. Но, доколку министерството утврди дека барањето за дозвола 
е нецелосно и треба да се дополни, министерството во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето за издавање на А-интегрирана еколошка дозвола донесува заклучок во кој дел 
треба да се дополни барањето и да се достави дополнето повторно во рок кој не може да биде 
пократок од 15 дена. Доколку во рокот не добие дополнето барање за издавање дозвола, 
МЖСПП со решение го отфрла барањето како некомплетно. 

Право на жалба  
Против решението на министерството со кое се отфрла барањето како некомплетно, барателот 
може да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

Постапување по комплетно барање 
МЖСПП е должен, во рок од пет работни дена, да достави по еден примерок од комплетното 
барање по кое што се постапува, до:   

• органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството,   

• органите на државната управа надлежни за активностите кои би се вршеле во 
инсталацијата (т.н. други надлежни органи) и   

• општината или градот Скопје на чие подрачје се изведува инсталацијата, кои имаат 
право да доставуваат свои мислења и забелешки по однос на барањето.  

 

Министерството е должно, врз основа на нивно писмено барање, да го стави на располагање 
барањето на здруженијата на граѓани основани заради заштита и унапредување на животната 
средина.  

Објавување на барањето  
Во рок од седум дена од денот на приемот на комплетното барање, министерството е должно, 
на трошок на барателот на дозволата, да го објави барањето во најмалку еден дневен весник 
достапен на целата територија на Република Северна Македонија и на својата Интернет 
страница. МЖСПП е должно, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на барањето, да и 

 
2 Правилник за постапка за добивање на А интегрирана еколошка дозвола, линк: http://www.moepp.gov.mk/wp-
content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20A-
integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf [Пристапено на 20.03.2020] 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20A-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20A-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20A-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
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обезбеди на јавноста пристап до достапните информации потребни за оформување на 
мислења и на ставови.  

Објавата на барањето во дневен весник ги содржи особено следните податоци: 

• име, адреса и информации за контакт со подносителот на барањето, вклучувајќи и 
податоци за лицето за контакт во врска со барањето 

• целта на барањето 

• назнака и вид на барањето за добивање дозвола 

• адреса и број на катастарска парцела на инсталацијата 

• краток опис на инсталацијата 

• опис на активностите кои се вршат преку инсталацијата 

• назнака дека барањето е достапно на интернет страницата на МЖСПП, назнака на 
местото, постапките и рокот во кој јавноста може да го разгледа барањето 

• начинот и постапката на кој јавноста може да го достави своето мислење во врска со 
барањето 

 

Објавата на барањето на интернет страницата на МЖСПП содржи особено податоци за: 

• инсталацијата и нејзините активности 

• суровините и помошните материјали, на другите материи и енергијата која се користи 
или се произведува во инсталацијата 

• изворите на испуштањата од инсталацијата 

• условите на локацијата на инсталацијата 

• природата и количествата на испуштањата од инсталацијата што можат да се 
предвидат, како и определување на значителните ефекти од испуштањата врз 
животната средина 

• предложената технологија и на другите техники за спречување, или, таму каде што ова 
не е можно, за намалување на испуштањата од инсталацијата 

• планираните дополнителни мерки за усогласување со општите начела на основните 
обврски на операторот, и 

• планираните мерки за следење на испуштањата во животната средина 
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 Објавата се врши во стандардна форма и големина, видлива за јавноста3. 

Во рок од 30 дена од објавувањето на барањето, јавностa може да ги достави своите мислења 
и ставови во писмена или електронска форма. МЖСПП е должно во образложението на А 
интегрираната еколошка дозвола да наведе кои од мислењата и ставовите доставени од 
јавноста се земени предвид, а кои не се, како и причините за тоа. Доколку јавноста го побара 
тоа, инвеститорот е должен да организира јавна расправа (во рок од 10 дена по истекот на 
рокот за доставувања мислења и ставови). По тој повод, МЖСПП ја информира општината или 
градот Скопје за обврската на инвеститорот да организира јавна расправа по барање на 
засегнатата јавност, а го известува и инвеститорот за обврската, начинот и постапката за 
организирање на јавна расправа, како и за рокот во кој инвеститорот ја организира расправата. 

Инвеститорот ја известува засегнатата јавност за барањето за издавање на А интегрирана 
еколошка дозвола, инсталацијата и активностите кои се вршат во инсталацијата, како и за 
времето и точната локација на одржувањето на јавната расправа, и тоа преку еден дневен 
весник достапен на целата територија на државата, на огласната табла на општината на чија 
територија се наоѓа инсталацијата, како и на интернет страницата на МЖСПП. По исклучок, 
инвеститорот со писмена покана ги известува членовите на засегнатата јавност кои го поднеле 
барањето (мислења, предлози, забелешки), за времето и точната локација на одржување на 
јавната расправа. МЖСПП утврдува дали се исполнети условите за одржување на јавната 
расправа и доколку се, врши објава на официјалната интернет страна која треба да е видлива 
за јабноста. 

За времетраењето на јавната расправа, инвеститорот и обезбедува на јавноста пристап до 
податците и информациите во врска со барањето за издавање на А интегрирана еколошка 
дозвола, и обезбедува увид на јавноста во изворните документи и информациите кои се 
користени при изготвување на барањето. Инвеститорот изготвува записник од јавната 
расправа и кон него приложува стенограмски белешки од водената расправа. 

Научно-техничка Комисија за најдобри достапни техники  
Министерот кој раководи со МЖСПП формира Научно-техничка комисија за најдобрите 
достапни техники заради определување на најдобри достапни техники во А интегрираните 
еколошки дозволи. Тој во Комисијата назначува истакнати експерти во областа на техниката, 
економијата и животната средина. МЖСПП ја консултира Комисијата по потреба. По предлог 
на Комисијата, министерот кој раководи со МЖСПП, донесува програма за работа на 
Комисијата. По предлог на Комисијата, МЖСПП донесува национални референтни документи 
за најдобрите достапни техники, кои преставуваат упатства за применување на најдобрите 
достапни техники во А интегрираните еколошки дозволи за секој индустриски сектор посебно.  

Рок за издавање на А-интегрирана еколошка дозвола   
Министерството за животна средина и просторно планирање издава А интегрирана еколошка 
дозвола во рок од 60 дена од истекот на крајниот рок во кој може да се доставуваат мислења 

 
3 Ibid член 6 



10 

 

по барањето. За особено комплексни случаи, може да се пролонгира издавањето дозвола, но 
не подолго од 30 дена, за што министерството е должно писмено да го извести барателот на А-
интегрираната еколошка дозвола и да ги образложи причините за продолжувањето на рокот.  
Доколку министерството во наведениот рок воопшто не донесе решение (позитивно или 
негативно), барателот во рок од 3 работни дена по истекот на рокот за донесување решение ќе 
поднесе барање до министерот кој раководи со МЖСПП со кое ќе побара да се донесе 
решение со кое барањето ќе му биде уважено. Министерот во рок од 5 работни денови е 
должен да донесе решение за издавање или решение за одбивање на издавање на А дозвола. 

Недонесување на решение од страна на министерот   
Во случаите кога министерот воопшто нема да донесе решение, подносителот на барањето за 
тоа може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. 
Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 
известувањето да изврши надзор во МЖСПП дали е спроведена постапката согласно со закон и 
во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на 
барањето за утврдената состојба при извршениот надзор. Притоа, инспекторатот со свое 
решение ќе го задолжи МЖСПП во рок од 10 дена да донесе решение со кое ќе го одобри или 
одбие барањето и за тоа да го извести. 

Доколку министерот во дадениот рок повторно не донесе решение, инспекторот ќе поднесе 
барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе одлучи 
по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон 
известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 
Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок, инспекторот во 
рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Што кога инспекторот не постапува согласно закон, односно не носи 
решение со кое се задолжува министерот да го донесе потребниот 
акт?  
Подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до 
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема 
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен 
инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот 
на приемот да го разгледа приговорот и доколку утврди дека инспекторот не постапил по 
известувањето од подносителот на барањето и/или не поднел пријава, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во МЖСПП дали е 
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спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок, директорот на Државниот управен 
инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторатот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 
Директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен 
ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш, за што го информира 
барателот во рок од 3 работни дена. 

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не преземе дејствија односно не 
постапува согласно закон, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот 
јавен обвинител во рок од осум работни дена. Доколку министерот кој раководи со МЖСПП не 
одлучи ниту во дополнителниот рок, подносителот на барањето може да поведе управен спор 
пред надлежниот суд. Постапката пред Управниот суд е итна. 

Одбивање да се издаде дозвола А интегрирана еколошка дозвола 

 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе донесе решение со кое се 
отфрла барањето, доколку:   

1) начинот на кој се предлага да се вршат активностите може да предизвика штетни последици 
врз здравјето и животот на луѓето и врз животната средина;  

2) доставеното барање не е во согласност со законот за животната средина и со другите закони 
и прописите донесени врз основа на нив;  

3) предложените техники за вршење на активноста на инсталацијата не се во согласност со 
најдобрите достапни техники, за соодветниот индустриски сектор во кој припаѓа инсталацијата 
и/или  

4) операторот не ги доставил потребните податоци на начин и во рок определен со заклучокот.  

 

Операторот може да поднесе жалба против решението до Државна комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од 
приемот на решението. Жалбата не го одложува извршувањето на решението. 

Содржина на А интегрираната еколошка дозвола   
А-интегрираната еколошка дозвола се заснова на примена на најдобрите достапни техники. А-
интегрираната еколошка дозвола особено содржи податоци за операторот и инсталацијата, 
како и задолжителни услови кои се однесуваат на граничните вредности на емисиите, мерките 
за заштита на одделните медиуми и области на животната средина и начинот на вршење на 
мониторинг од страна на операторот на инсталацијата. При издавањето на дозволата, 
министерството задолжително води сметка за:   
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• природата и за видот на активноста којашто треба да се врши во инсталацијата,   

• состојбата на животната средина на локацијата на којашто е сместена инсталацијата,  

• барањата за заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина 
пропишани со закон,   

• информациите содржани во студијата или во извештајот за оцена на влијанијата на 
проектот врз животната средина, доколку постојат,   

• ставовите и мислењата доставени од надлежните органи,  

• најдобрите достапни техники. 

 

 

Нацртот на А-интегрираната еколошка дозвола му се доставува на операторот. Операторот 
може да ги достави своите забелешки во рок од 14 дена од денот на приемот на нацртот на 
дозволата. Нацртот на А интегрираната еколошка дозвола се објавува за јавноста на начин 
пропишан од страна на министерот кој раководи со МЖСПП. Јавноста може да ги достави 
своите забелешки во рок од 14 дена од објавувањето на нацртот на дозволата. На барање на 
јавноста, операторот е должен да организира јавна расправа за Нацрт А-интегрираната 
еколошка дозвола. 

Издавање на А-интегрирана еколошка дозвола  
Министерството за животна средина и просторно планирање донесува решение со кое се 
издава А интегрирана еколошка дозвола во кое се наведуваат условите за работа на 
инсталацијата со А-интегрирана еколошка дозвола. Два примерока од А-интегрираната 
еколошка дозвола ги задржува МЖСПП, од кои едниот се задржува за Регистарот на А-
интегрираните еколошки дозволи, а другиот служи за обезбедување увид на јавноста во 
дозволата. Примерок од А  интегрираната еколошка дозвола се доставува до Државниот 
инспекторат за животна средина и до општината на чија територија се наоѓа инсталацијата и 
до градот Скопје кога инсталацијата е на територијата на градот Скопје. Надлежниот орган 
нема да издаде дозвола за работа на инсталацијата за која се прибавува Аинтегрирана 
еколошка дозвола, доколку операторот не му ја достави Аинтегрираната еколошка дозвола. За 
инсталациите за кои е задолжителна оцена на влијанијата врз животната средина, А-
интегрирана еколошка дозвола може да се издаде само по претходно донесено решение со 
кое се дава согласност на студијата за оцена на влијанието на проектот.  

Жалба против решението   
Жалба против решението може да се поднесе од страна на засегнати правни и физички лица, 
како и од здруженија на граѓани основани заради унапредување и заштита на животната 
средина, до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
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однос во втор степен, во рок од 30 дена од објавувањето на решението. Жалбата не го 
одложува извршувањето на решението.  

Против решението операторот може да изјави жалба до Државна комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена единствено 
во однос на задолжителните услови утврдени во дозволата, а кои не биле предвидени во 
нацртот на дозволата или за кои операторот дал забелешки, а не биле прифатени од страна на 
МЖСПП. Жалбата не го одложува извршувањето на решението. Решението за издавање А 
дозвола се издава врз основа на увид во инсталацијата и нејзината работа заради утврдување 
на исполнувањето на барањата утврдени во А интегрираната еколошка дозвола, што го 
спроведува органот надлежен за вршење на стручни работи во областа на животната средина. 
За спроведениот увид, МЖСПП издава заклучок. Против заклучокот инвеститорот може да 
изјави жалба до министерот кој раководи со МЖСПП.  

МЖСПП е должен да води и одржува Регистар на А-интегрирани еколошки дозволи. 

Општи обврски на операторот   
Операторот е должен, за време на важноста на А интегрираната еколошка дозвола и пет 
години по истекот на нејзината важност, да ги чува сите документи и податоци во врска со 
барањето, издавањето и мониторингот предвиден со задолжителните услови во 
интегрираната еколошка дозвола и да ги направи достапни по барање на МЖСПП или 
Државниот инспекторат за животна средина. 

Обврски на носителот на А интегрираната еколошка дозвола за 
известување  
Носителот на А интегрираната еколошка дозвола е должен да го известува органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, и тоа:   

-редовно, за резултатите од мониторингот спроведуван согласно со задолжителните условите 
од Аинтегрираната еколошка дозвола,   

-веднаш, за секој дефект несреќа и/или хаварија што имале или би можеле да имаат 
значително влијание врз здравјето на луѓето, животната средина или на имотот,   

-за секоја промена во работата на инсталацијата која може да има влијание врз здравјето на 
луѓето, животната средина или имотот и   

-за секоја планирана промена на лицата со посебни овластувања во врска со Аинтегрираната 
еколошка дозвола кои управуваат со инсталацијата.  

 

Носителот на А-интегрирана еколошка дозвола е должен да ги почитува сите услови од 
дозволата при користењето и управувањето на инсталацијата. Операторот на инсталацијата е 
должен да именува лице кое ќе биде одговорно за спроведувањето на условите утврдени во 
А-интегрираната еколошка дозвола. 
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Обврска за асистенција  
По барање на органот на МЖСПП или Државниот инспекторат за животна средина, носителот 
на А-интегрираната еколошка дозвола е должен:  да обезбеди целосна асистенција на 
државниот инспектор кој врши инспекција на инсталацијата,  да овозможи пристап до местата 
каде што се земаат мостри и до точките на мониторинг означени во А-интегрираната еколошка 
дозвола и да овозможи собирање на податоци за усогласеноста на работата на инсталацијата 
со задолжителните услови од А-интегрираната еколошка дозвола и  да ги достави потребните 
податоци до органот на МЖСПП за издавање, измена или за одземање на А интегрираната 
еколошка дозвола. 

Објавување на А интегрираната еколошка дозвола  
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е 
должен во рок од 15 дена од денот на издавањето да ја објави А-интегрираната еколошка 
дозвола на својата Интернет страница и во најмалку еден дневен весник достапен на целата 
територија на РСМ и да овозможи увид на заинтересираната јавност во информациите во 
врска со учеството на јавноста во постапката за издавање на дозволата и во мислењата кои се 
земени предвид и врз основа на кои е издадена дозволата. Објавата во дневниот весник е на 
трошок на барателот на дозволата.  

Измени на А-интегрираната еколошка дозвола  
А-интегрираната еколошка дозвола може да биде изменета по службена должност или по 
барање на операторот. 

Измена на А дозвола по службена должност 
МЖСПП одлучува за изменување на А-интегрираната еколошка дозвола по службена 
должност во следниве случаи:   

-при промени во развојот на најдобрите достапни техники кои можат да овозможат 
значително намалување на емисиите, без прекумерни трошоци,   

-кога безбедноста во работењето на инсталацијата бара употреба на поинакви технологии,   

-кога загадувањето на животната средина се зголемило до таа мера што предизвикува штетни 
последици по животот и по здравјето на луѓето и на животната средина, поради што е 
потребно промена на граничните вредности на емисии односно условите утврдени во 
дозволата заради почитување на стандардите за квалитет на животната средина  при 
настанување на измени во прописите за заштита на животната средина кои можат да влијаат 
врз работењето на инсталацијата и/или  кога генералната еколошка ревизија бара условите во 
Аинтегрираната еколошка дозвола да бидат променети.  

 

Во сите горенаведени случаи МЖСПП донесува решение за измена на А-интегрираната 
еколошка дозвола. Операторот може да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од 
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доставувањето на решението за измена. МЖСПП го определува временскиот период во кој 
вршителот на активноста е должен да го усогласи работењето на инсталацијата со барањата 
содржани во изменетата Аинтегрирана еколошка дозвола. Измените на А-интегрираната 
еколошка дозвола или измените на условите во А-интегрираната еколошка дозвола се вршат 
според постапката за издавање на нова А-интегрирана еколошка дозвола. МЖСПП е должен, 
редовно, секои седум години да ги провери условите утврдени со дозволата и доколку е 
потребно истите да ги промени. Операторот поднесува барање за обновување на А 
интегрираната еколошка дозвола до МЖСПП најдоцна една година пред истекот на 
временскиот период 7 години.  

Измена на А дозвола по барање на носителот на дозволата 
Известувањето задолжително треба да содржи информации за обемот и за начинот на кој се 
извршуваат планираните промени во работењето на инсталацијата, како и за влијанието на 
промените врз животната средина. Како надминување на пропишаното ниво на негативни 
влијанија врз животната средина не се смета надминувањето коешто не ги менува 
задолжителните услови на Аинтегрираната еколошка дозвола, а особено, ако:  не ја зголемува 
потрошувачката на суровини или на енергија,  не го зголемува количеството отпад што се 
создава при работењето,  не го зголемува нивото на емисиите во животната средина и/или  не 
бара изменувања во извештајот за безбедноста, кога е пропишано дека таквиот извештај се 
доставува задолжително. Во случај кога МЖСПП ќе утврди дека промените можат да 
предизвикаат поголемо надминување на пропишаното ниво на негативни влијанија врз 
животната средина, од операторот се бара да го дополни барањето со елементите наведени 
во прописот и се определува временскиот рок во кој треба да се достави дополнувањето. Ако 
МЖСПП утврди дека со изведувањето на промената во работењето на инсталацијата нема да 
се надмине нивото на негативното влијанија врз животната средина, тој треба да ја измени А-
интегрираната еколошка дозвола. 

Постапка за изменување на А-интегрираната еколошка дозвола  
МЖСПП треба да ја измени А-интегрираната еколошка дозвола во рок од 90 дена од денот на 
приемот на целосната документација при што треба да ги земе предвид одредбите од законот 
кои се однесуваат на:  општите услови за издавање на А-интегрираната еколошка дозвола,  
учеството на јавноста во постапката за издавање на А-интегрираната еколошка дозвола,  
постапката за издавање на Аинтегрираната еколошка дозвола и  постапката за утврдување на 
исполнетоста на барањата утврдени во А-интегрираната еколошка дозвола. Министерот кој 
раководи со органот на МЖСПП ги пропишува начинот и постапката за изменување на А-
интегрираната еколошка дозвола. 

Пренос на А-интегрираната еколошка дозвола   
МЖСПП може да изврши делумен или целосен пренос на А-интегрираната еколошка дозвола, 
по заедничко барање на операторот од кој се пренесува дозволата и на операторот на кој се 
пренесува дозволата. Содржината на барањето ја пропишува министерот кој раководи со 
МЖСПП. Кон барањето се приложува и А интегрирана еколошка дозволата, за којашто или за 
дел од којашто се бара пренос. МЖСПП е должен во рок од 60 дена од поднесувањето на 
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барањето да донесе решение за делумен или целосен пренос на А-интегрираната еколошка 
дозвола и истото да го објави во најмалку еден дневен весник достапен на целата територија 
на РСМ и на својата Интернет страница.Објавата во дневниот весник е на трошок на барателот 
кој бара пренос на дозволата. Засегнатите правни и физички лица и здруженијата на граѓани 
основани заради унапредување и заштита на животната средина имаат право на жалба до 
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен во рок од 15 дена од објавувањето на решението. Жалбата не го одлага извршувањето 
на решението. Во случај на делумен пренос на А-интегрираната еколошка дозвола, операторот 
е должен да достави скица на којашто е точно наведено која инсталација или дел од 
инсталацијата има намера да го пренесе на друг оператор. При делумен пренос на дозволата 
можат да се променат условите на дозволата, поради поделбата на емисиите. При делумен 
пренос, на операторот на кој се пренесува дозволата му се издава нова дозвола за делот на 
инсталацијата којашто ја презема, а на операторот од кој се пренесува дел од инсталацијата му 
се враќа дозволата, со точна назнака за тоа на кои делови од инсталацијата се однесува. 
Операторите имаат право да поднесат жалба до Државна комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од приемот на 
решението само во однос на новите задолжителни услови утврдени во дозволата. 

Одземање на А-интегрираната еколошка дозвола  
МЖСПП донесува решение за одземање на А интегрирана еколошка дозвола, доколку 
операторот:   

-повеќе од трипати ги прекршил задолжителните услови утврдени во А-интегрираната 
еколошка дозвола, што е утврдено со правосилни решенија на Државниот инспекторат за 
животна средина,  извршил измени на инсталацијата, без да добие дозвола од МЖСПП или  
активноста не ја врши во обем и во време утврдено во А-интегрираната еколошка дозвола. 
МЖСПП веднаш го известува операторот кој е носител на А-интегрираната еколошка дозвола, 
како и други надлежни органи, за започнувањето на постапката за донесување решение за 
одземање на А-интегрираната еколошка дозвола, како и за причините поради кои се донесува 
решението. Операторот може да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен против решението, во рок од 15 
дена од доставувањето на решението. Носителот на А-интегрираната еколошка дозвола нема 
право на надоместок за штетата настаната со одземањето на А интегрираната еколошка 
дозвола.  

Обврска за враќање на животната средина во задоволителна 
состојба, по престанокот на работата на инсталацијата   
Операторот на инсталација со А-интегрирана еколошка дозвола е должен да го извести 
МЖСПП за намерата за престанок на работа на инсталацијата и е должен да му предложи план 
со мерки за ремедијација на локацијата на која се наоѓа инсталацијата. МЖСПП го одобрува 
планот ако оцени дека со предложените мерки ќе се обезбеди враќање на животната средина 
во задоволителна состојба. Доколку операторот ја врати животната средина во задоволителна 
состојба, МЖСПП одлучува дел од надоместокот да му биде вратен земајќи ги предвид 
трошоците за ремедијација на локацијата, состојбата на локацијата и одобрениот план. 
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Доколку операторот не ја врати животната средина во задоволителна состојба органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ќе го стори тоа со 
средствата од надоместокот предвиден со законот. 

Надоместок   
Операторите на инсталациите се должни да плаќаат надоместок:   

• при поднесување на барање за А интегрирана еколошка дозвола,   

• при поднесување на барање за измени или пренос на А интегрираната еколошка 
дозвола,   

• за поседување на А интегрирана еколошка дозвола, кој се плаќа годишно и   

• за редовен надзор на инсталацијата, во согласност со условите во А интегрираната 
еколошка дозвола.  

 

Владата на РСМ ја пропишува висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите 
на предлог на МЖСПП. Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на 
бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот 
на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во 
животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на 
надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 
1.000 денари ни повеќе од 9.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. 
Средствата добиени од надоместокот се уплаќаат на посебна сметка на МЖСПП, а се користат 
за покривање на трошоците за добивање, пренос или измена, како и контрола на А-
интегрираната еколошка дозвола, за покривање на трошоците за мерките за ремедијација, 
како и за работата на Комисијата за најдобри достапни техники. 

Вградување на услови од друга дозвола, одобрение и/или согласност   
Кога за вршење на определена дејност на инсталациите кои треба да поседуваат А -
интегрирана еколошка дозвола е потребно добивање и на друга дозвола, одобрение и/или 
согласност од друг орган, операторот е должен да ги достави истите на МЖСПП. Условите и 
мерките утврдени во другата дозвола, одобрение и/или согласност соодветно се вградуваат во 
А-интегрираната еколошка дозвола. Кога за вршење на определена дејност на инсталациите 
кои треба да поседуваат Аинтегрирана еколошка дозвола е потребно добивање и на дозвола, 
одобрение и/или согласност кои ги издава МЖСПП, тогаш условите и мерките за добивање на 
истите задолжително се вградуваат во А-интегрираната еколошка дозвола. 
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Поим за Б-интегрирана еколошка дозвола 

Б интегрирана еколошка дозвола  
Операторите на нови инсталации со емисии штетни за животната средина и за животот и 
здравјето на луѓето, во случаите кога станува збор за инсталации со помал капацитет, се 
должни да обезбедат Б интегрирана еколошка дозвола. Владата на Република Северна 
Македонија ги определува инсталациите за кои е потребна Б интегрирана еколошка дозвола. 
Министерот кој раководи со МЖСПП, поблиску ја пропишува постапката за издавање, измена, 
целосен или делумен пренос на Б интегрираната еколошка дозвола, условите за престанок на 
активноста и условите за одземање и престанок на дозволата. Во постапката за добивање на Б  
интегрирана еколошка дозвола соодветно се применуваат одредбите за добивање на А  
интегрирана еколошка дозвола. 

Органи надлежни за издавање на Б интегрирана еколошка 
дозвола  
Орган надлежен за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола е градоначалникот на 
општината и градоначалникот на градот Скопје. Во случај кога инсталацијата се наоѓа во 
заштитено подрачје утврдено согласно со закон, орган надлежен за издавање на Б 
интегрирана еколошка дозвола е органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. За издавање на Б интегрирана еколошка дозвола, општината и 
градот Скопје, треба да имаат определено најмалку едно лице во локалната администрација, 
кое има висока стручна подготовка од областа природните и на техничките науки. Општините 
можат да формираат заедничка администрација за издавање на Б интегрирани еколошки 
дозволи. 

Барање за издавање Б интегрирана еколошка дозвола  
За издавање на Б интегрирана еколошка дозвола операторот поднесува барање до 
надлежните органи на општината, на градот Скопје или до МЖСПП. Министерот кој раководи 
со МЖСПП ги пропишува формата и содржината на барањето, како и начинот на кој се 
поднесува барањето и потребната документација која се приложува кон барањето. Доколку 
инсталацијата за која се бара издавање на Б интегрирана еколошка дозвола се наоѓа на 
подрачјето на две или повеќе општини, односно градот Скопје, операторот го доставува 
барањето до градоначалникот на општината односно до градоначалникот на град Скопје на 
чие подрачје се наоѓа поголемиот дел од инсталацијата. 

Операторот барањето го доставува во писмена форма, и тоа во три оригинални примероци и 
во електронска форма. 
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Согласно Правилникот за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола4, 
барањето за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола особено содржи: 

• Податоци за операторот односно подносителот на барањето 

• Податоци и опис на инсталацијата, нејзините технички активности 

• Податоци за управување и контрола на инсталацијата 

• Податоци за суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени 
во инсталацијата 

• Податоци за цврст и течен отпад 

• Податоци за емисии во атмосферата 

• Податоци за емисии во површински води и канализација 

• Податоци за емисии во почва 

• Податоци за земјоделски и фармерски активности 

• Податоци за бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење 

• Податоци за точки на мониторинг и земање на примероци 

• Програма за подобрување 

• Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи 

• Ремедијација, престанок со работа на инсталацијата, повторно започнување и грижа за 
животната средина по престанокот на активностите 

• Изјава за точност на податоците 

• Табеларни прикази и прилози потребни за образложување на наводите содржани во 
барањето 

Барањето се поднесува во пропишана форма на однапред утврден образец. 

Содржина на Б интегрираната еколошка дозвола  
Б-интегрираната еколошка дозвола особено содржи податоци за операторот и инсталацијата, 
како и барањата кои операторот мора да ги исполни во врска со работењето на инсталацијата, 
во согласност со условите утврдени во закон и прописите донесени врз основа на закон. Во 
дозволата се наведуваат и обврските во однос на мониторингот на емисиите, определувањето 

 
4 Правилникот за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола, линк: http://www.moepp.gov.mk/wp-
content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-
integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf [Пристапено на 20.02.2020] 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20postapkata%20za%20dobivanje%20B-integrirana%20ekoloska%20dozvola.pdf
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на методите и зачестеноста на мерењата. Министерот кој раководи со МЖСПП поблиску ја 
пропишува формата и содржината на дозволата. Министерот, исто така, ги пропишува 
супстанциите и нивните гранични вредности на емисии кои се утврдуваат со Б интегрираната 
еколошка дозвола доколку не се утврдени со посебен закон. 

Издавање на Б интегрираната еколошка дозвола  
Ако надлежниот орган, врз основа на целосното барање, утврди дека влијанието на 
инсталацијата врз животната средина е во рамките на пропишаните граници и вредности, тој е 
должен да донесе решение со кое се издава Б интегрираната еколошка дозвола, во рок од 60 
дена од денот на приемот на барањето. Против решението на градоначалникот на општината 
и градоначалникот на градот Скопје, операторот на инсталација има право да поднесе жалба 
до МЖСПП, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението. Против решението на 
МЖСПП, операторот на инсталација има право да поднесе жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 
дена од денот на донесувањето на решението. Жалба против решението можат да поднесат 
засегнати правни и физички лица, како и здруженија на граѓани основани заради 
унапредување и заштита на животната средина, до органите кои го донеле решението.  
Градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје се должни да водат 
општински, односно градски регистар на Б интегрирани еколошки дозволи за своето подрачје, 
како и да достават копија до МЖСПП. Надлежното министерство (МЖСПП) води и одржува 
регистар на издадени Б интегрирани еколошки дозволи. Министерот кој раководи со МЖСПП 
ги пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот, како и начинот на 
доставување на податоците за упис во регистарот. Кога покрај Б интегрирана еколошка 
дозвола за инсталацијата се потребни добивање на други дозволи поврзани со користење и 
експлоатација на природни богатства или дозволи за испуштања во животната средина, 
органот надлежен за издавање на Б итегрираната дозвола нема да ја издаде дозволата 
доколку инвеститорот не ги обезбеди потребните дозволи. Условите и мерките утврдени во 
другите дозволи соодветно се вградуваат во Б интегрираната еколошка дозвола. Органот кој ја 
издал Б интегрираната еколошка дозвола е должен на секои седум години да ги проверува 
условите утврдени со дозволата и доколку настанале измени во прописите за заштита на 
животната средина кои можат да влијаат врз работењето на инсталацијата е должен да 
покрене постапка за измена на Б интегрираната еколошка дозвола. Спроведувањето на 
постапката за издавање на Б интегрираната еколошка дозвола, како и водењето на регистарот 
може да се врши и на електронски начин.  

Право на жалба и постапка по жалба 
Доколку надлежниот орган не донесе решение со кое се издава Б  интегрирана еколошка 
дозвола, односно не донесе решение со кое се одбива барањето за издавање на Б  
интегрирана еколошка дозвола, во рокот пропишан со законот, подносителот на барањето 
има право во рок од три работни дена по истекот на тој рок да поднесе барање до 
писарницата на министерот кој раководи со МЖСПП, односно до писарницата на 
градоначалникот на општината и на градот Скопје за донесување на решение со кое ќе 
констатира дека барањето е уважено. Доколку министерот, односно градоначалникот нема 
писарница барањето се поднесува во писарницата на седиштето на органот на државната 
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управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно до седиштето на 
општината и на градот Скопје. Министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на 
општината и на градот Скопје, е должен во рок од пет работни дена од денот на 
поднесувањето на барањето до писарницата да донесе решение за издавање или одбивање 
на издавање на Б интегрирана еколошка дозвола. Доколку министерот кој раководи со 
МЖСПП, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје не го донесе решението, 
подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет 
работни дена. Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на 
приемот на известувањето да изврши надзор кај надлежниот орган за издавање на Б  
интегрирана еколошка дозвола дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето 
за утврдената состојба при извршениот надзор. Инспекторот од Државниот управен 
инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува 
министерот кој раководи со МЖСПП, односно градоначалникот на општината и на градот 
Скопје во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или 
одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Доколку министерот, односно 
градоначалникот на општината и на градот Скопје не одлучи во дадениот рок, инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за 
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот, 
односно градоначалникот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го 
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку министерот, односно 
градоначалникот не одлучи и во дополнителниот рок, инспекторот во рок од три работни дена 
ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку инспекторот не постапи по 
известувањето, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе 
приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку 
директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на 
Државниот управен инспекторат. Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот и доколку утврди 
дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето и/или не 
поднесол пријава, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за 
поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за 
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе 
изврши надзор во министерството, односно во општината и градот Скопје дали е спроведена 
постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да 
го информира подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку инспекторот не 
постапи и во дополнителниот рок, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 
пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе 
го информира подносителот на барањето за преземените мерки. Во овие случаи, директорот 
на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти 
друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. Доколку директорот на Државниот управен 
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инспекторат не постапи и не го информира жалителот во рок од 3 дена, подносителот на 
барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни 
дена. Доколку министерот, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје не 
одлучи во рокот, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот 
суд. Постапката пред Управниот суд е итна.  

Исполнување на барањата 
Надлежниот орган нема да издаде дозвола за работа на инсталацијата, за која се прибавува Б-
интегрирана еколошка дозвола, доколку операторот не му ја достави Б интегрираната 
еколошка дозвола. Исполнувањето на барањата утврдени во Б интегрираната еколошка 
дозвола, го утврдува надлежниот орган преку увид во инсталацијата и нејзината работа, за што 
издава решение. Против решението издадено од градоначалникот на општината и 
градоначалникот на градот Скопје операторот на инсталација има право да поднесе жалба до 
МЖСПП во рок од 15 дена од денот на издавањето на решението. Против решението издадено 
од МЖСПП операторот на инсталација има право да поднесе жалба до Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 
дена од издавањето на решението. Министерот кој раководи со МЖСПП поблиску ги 
пропишува начинот и постапката за вршење на увидот. 

Оцена на влијанијата врз животната средина  
За инсталации за кои е задолжителна оцена на влијанијата врз животната средина, Б 
интегрирана еколошка дозвола може да се издаде само по претходно донесено решение со 
кое се дава согласност за спроведување на проектот. 

Надоместоци  
Операторите на инсталациите се должни да плаќаат надоместок:   

• при поднесување на барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола,   

• при поднесување на барање за измена или пренос на Б интегрирана еколошка 
дозвола,   

• за поседување на Б интегрирана еколошка дозвола, која се плаќа годишно и   

• за редовен надзор на инсталацијата, во согласност со условите во Бинтегрираната 
еколошка дозвола.  

 

Владата на Република Северна Македонија ја пропишува висината на надоместокот кој треба 
да го плаќаат операторите на предлог на министерството за животна средина и просторно 
планирање. Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на 
местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на 
задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во 
животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на 
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надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 
денари, ниту повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. Средствата 
добиени од надоместокот се уплаќаат на посебна буџетска сметка, како приход на буџетот на 
општината, односно како приход на Буџетот на градот Скопје, а се користат за покривање на 
трошоците за добивање, пренос или измени и контрола на Бинтегрираната еколошка дозвола. 
Средствата добиени од надоместокот за Б интегрирана еколошка дозвола во заштитено 
подрачје се уплаќаат на посебна сметка на МЖСПП, а се користат за покривање на трошоците 
за добивање, пренос или измена, како и контрола на Б интегрираната еколошка дозвола во 
заштитено подрачје. 
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Прилог 1 
Регистар на А ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ, објавени на Министерството за животна 
средина и просторно планирање на Р. Северна Македонија, заклучно 25.12.2019 година 

Реден 
број 

Рег. број Институција Вид на 
дозвола 

Инсталација МЖСПП 
Арх. број 

1 1 МЖСПП А-ДУОП Фени – Индустри с. 
Возарци, Кавадарци 

11-3311/1 од 
22.04.2008 

2 2 МЖСПП А-ДУОП Силмак,Јегуновце, Тетово, 11-3643/10 од 
04.07.2008 

3 17 МЖСПП А-ИЕД Швис – Метход с. Чегране, 
Гостивар 

11-7244/1 од 
20.08.2009 

4 20 МЖСПП А-ДУОП ФЗЦ „11 Октомври “ , 
Куманово 

11-8943/1 од 
15.10.2009 

5 23 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички Гасови А.Д.- 
Скопје, производна 
единица " Ацетилен "-
Скопје, производство на 
Ацетилен, проектиран 
капацитет 140/kg/h 

11-10507/1 од 
30.11.2009 

6 24 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички Гасови А.Д.- 
Скопје, производна 
единица " Железара "-
Скопје, производство на 
течен кислород 227.5 
Nm/h, 
гасен кислород 2067.5 
Nm3/h, течен азот Nm3/h, 
гасен азот 450 Nm3/h. 

11-10504/1 од 
30.11.2009 

7 25 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички Гасови А.Д.- 
Скопје, производна 
единица " Волково "-
Скопје, производство на течен CO2  
со проектиран 

капацитет 8t/h течен CO2 

11-10503/1 од 
30.11.2009 

8 26 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички Гасови А.Д.- 
Скопје, производна единица " CO2- 

Егри "-Битола, 

производство на течен CO2  со 

проектиран капацитет 1500 Nm3/h течен 

CO2 

11-10506/1 од 
30.11.2009 

9 27 МЖСПП А-ИЕД СОЛ СЕЕ ДОО Скопје, 
производна единица 
во Кавадарци 

11-10505/1 од 
30.11.2009 
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10 33 МЖСПП А-ИЕД Макпетрол АД – 
Скопје,Инсталација за 
Биодизел 

11-713/2 од 
09.03.2010 

11 34 МЖСПП А-ДУОП ВЕСНА САП , Пробиштип 11-2486/2 од 
09.03.2010 

12 45 МЖСПП Пренос на 
А- ДУОП 

Целосен пренос на  А - 
дозвола за усогласување со 
оперативен план од 
Силмак,Јегуновце, Тетово 
на Метал Инвест 
ЕФТ ДООЕЛ Скопје 

11-8151/3 од 
23.08.2010 

13 47 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на  А - дозвола за 
усогласување со 
оперативен план 
Фени – Индустри с. 
Возарци, Кавадарци 

11-6148/4 од 
04.10.2010 

14 53 МЖСПП А-ДУОП Хулуси Комерц ,с.Черкези 
Куманово 

11-11502/2 од 
17.12.2010 

15 66 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база  Битола 

11-954/1 од 
28.01.2011 

16 67 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база  Лепенец - Скопје 

11-958/1 од 
28.01.2011 

17 68 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база Охрид 

11-914/1 од 
28.01.2011 

18 69 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база  Неготино 

11-956/1 од 
28.01.2011 

19 70 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база  Делчево 

11-957/1 од 
28.01.2011 

20 71 МЖСПП А-ДУОП Гранит АД Скопје, Асфалтна 
база  Кичево 

11-955/1 од 
28.01.2011 

21 75 МЖСПП А-ДУОП Вардар Доломит ДООЕЛ 
Скопје 
,Производствен погон 
Гостивар 

11-8805/3 од 
05.10.2010 

22 77 МЖСПП А-ИЕД TE – TO  АД – Скопјe 11-31/5 од 
23.02.2011 

23 78 МЖСПП А-ДУОП Пелагонија АД  Гостивар 11-2443/1 од 
08.03.2011 

24 80 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – дозвола за 
усогласување со 
оперативен план за 
Југохром Фероалојс ДОО 

11-4492/2 од 
20.05.2011 
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Јегуновце ,  Јегуновце  
Тетово 

25 81 МЖСПП А-ДУОП Цементарница “УСЈЕ“АД 
Скопје 

11-2402/1 од 
07.03.2011 

26 82 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – дозвола за 
усогласување со 
оперативен план за Фени – 
Индустри с. 
Возарци, Кавадарци 

11-173/7 од 
01.06.2011 

27 111 МЖСПП А-ДУОП Алкалоид АД – Скопје, ПЦ 
Фармација Автокоманда 

11-3636/1 од 
06.04.2012 

28 118 МЖСПП А-ИЕД Свињарска фарма  Жито 
Малеш,с. 
Смојмирово Берово 

11-6662/1 од 
03.07.2012 

29 120 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – дозволата за 
усогласување со 
оперативен план за 
Асфалтна база Г Д Гранит 
АД Скопје, Асфалтна база 
Корешница,Неготино 

11-6612/1 од 
02.07.2012 

30 121 МЖСПП А-ДУОП Скопски Легури ДООЕЛ 
увоз – извоз Скопје 

11-7263/5 од 
09.08.2012 

31 122 МЖСПП А-ДУОП ДГТ “Жикол“ Струмица 11-6611/1 од 
02.07.2012 

32 123 МЖСПП А-ИЕД Пивара Скопје АД Скопје 11-7427/3 од 
08.08.2012 

33 124 МЖСПП А-ИЕД Џонсон Мети  ДООЕЛ 
Скопје 

11-5187/5 од 
07.09.2012 

34 125 МЖСПП А-ДУОП ТДГПТУ “ Илинден“  Струга 11-8684/1 од 
12.09.2012 

35 138 МЖСПП А-ДУОП ДГР Геотехника ДООЕЛ 
Скопје, Асфалтна база с. 
Росоман Кавадарци 

11-769/1 од 
23.01.2013 

36 139 МЖСПП А-ДУОП ДГР Геотехника ДООЕЛ 
Скопје, Асфалтна 
база с.Орашец Куманово 

11-770/1 од 
23.01.2013 

37 140 МЖСПП А-ДУОП Друштво за депонирање на 
комунален отпад Дрисла – 
Скопје ДОО Батинци, 
Студеничани 

11-2018/1 од 
28.02.2013 



27 

 

38 142 МЖСПП А-ДУОП ДПТУ УС Констракшан 
Куманово 

11- 2627/1 од 
20.03.2013 

39 148 МЖСПП Измена 
на А- ИЕД 

Измена на  А – 
Интегрирана еколошка 
дозвола за ТЕ-ТО АД Скопје 

11-1407/3 од 
11.04.2013 

40 149 МЖСПП А-ИЕД Винеам Фарм Свињарска 
фарма с.Пеклани Виница 

11-639/3 од 
18.04.2013 

41 152 МЖСПП А-ДУОП Тргопромет Тони ДООЕЛ – 
Циглана Куманово 

11- 4249/2 од 
08.05.2013 

42 153 МЖСПП А-ИЕД ДППУ Екоплан – Депо ДОО 
увоз - извоз Неготино 

11-683/3 од 
10.05.2013 

43 154 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – дозволата за 
усогласување со 
оперативен план за 
Цементарница  УСЈЕ - АД 
Скопје 

11-1227/3 од 
22.05.2013 

44 162 МЖСПП Измена 
на А- ИЕД 

Измена на А – Интегрирана 
еколошка дозвола за 
Џонсон Мети ДООЕЛ 
Скопје 

11-2283/7 од 
10.09.2013 

45 163 МЖСПП А-ДУОП Агропин увоз –извоз ДОО 
Скопје, МЖСПП 

11-3225/7 од 
19.09.2013 

46 164 МЖСПП А-ДУОП Макстил АД Скопје 11-8469/1 од 
19.09.2013 

47 165 МЖСПП А-ДУОП ТЕЦ  Неготино с.Дуброво 
Неготино 

11-9071/1 од 
03.10.2013 

48 166 МЖСПП А-ДУОП АГРИА Агроиндустриска 
групација ДОО Велес 

11-9072/1 од 
03.10.2013 

49 171 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – дозволата за 
усогласување со 
оперативен план за Дрисла 
– Скопје ДОО, Студеничани  

11-10096/1 од 
31.10.2013 

50 177 МЖСПП А-ДУОП Везе Шари ДОО с.Требош   
Желино 

11-11722/1 од 
10.12.2013 

51 180 МЖСПП А-ДУОП МИНОЛ ДООЕЛ  Штип 11-12227/1 од 
20.12.2013 

52 181 МЖСПП А-ДУОП Коле Транс Инженеринг  
Штип 

11-12226/1 од 
20.12.2013 

53 184 МЖСПП А-ДУОП Адинг АД Скопје 11-416/3 од 
13.01.2014 
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54 185 МЖСПП Измена 
на А- 
ИЕД 

Измена на А - Интегрирана 
еколошка дозвола 
за  СОЛ СЕЕ Експорт – 
Импорт ДОО Скопје 

11-418/2 од 
13.01.2014 

55 186 МЖСПП А-ДУОП ЗЗ Единство с.Челопек 
Брвеница 

11-418/1 од 
13.01.2014 

56 199 МЖСПП А-ДУОП ДТП“ ПРОГРЕС 1998“ 
Гостивар 

11- 8503/1 од 
19.09.2013 

57 201 МЖСПП А-ДУОП Друштво за производство 
на топлинска енергија 
Производство на топлина 
Балкан Енерџи ДООЕЛ 
Скопје  Топлана Исток 

11-1390/1 од 
31.01.2014 

58 202 МЖСПП А-ДУОП Хромос Пестициди Зоран 
Догазански и др.ДОО увоз-
извоз Скопје 

11-1389/2 од 
31.01.2014 

59 205 МЖСПП А-ДУОП Прототип ДООЕЛ Скопје, 
Подружница Прототип 
Цинкара Кичево 

11- 547/3 од 
20.02.2014 

60 206 МЖСПП А-ДУОП Ветеринар ДОО Гевгелија 11-1872/2 од 
20.02.2014 

61 207 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А – Дозвола со 
оперативен план за 
Фени Индустри 

11- 2364/3 од 
21.02.2014 

62 208 МЖСПП А-ДУОП Рудник САСА ДОО 
Македонса Каменица 

11-2389/1 од 
24.02.2014 

63 354 МЖСПП А-ДУОП Шпутим Комерц – Алит  
ДООЕЛ  Гостивар, МЖСПП  
бр. 

11-2535/1 од 
27.02.2014 
год. 

64 209 МЖСПП А-ДУОП Дојран Стил ДОО 
с.Николиќ Дојран 

11-2650/1 од 
28.02.2014 

65 210 МЖСПП А-ДУОП АЛКАЛОИД АД Скопје, ПЦ 
Хемија, Ѓорче Петров 

11-3013/1 од 
11.03.2014 

66 211 МЖСПП А-ДУОП АЛКАЛОИД АД Скопје, ПЦ 
Фармација, Ѓорче Петров 

11-3074/3 од 
11.03.2014 

67 214 МЖСПП А-ДУОП МЗТ Леарница АД Скопје 11-3841/2 од 
28.03.2014 

68 215 МЖСПП А-ДУОП ВАБ ТЕК  МЗТ АД Скопје 11-3840/2 од 
28.03.2014 
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69 216 МЖСПП А-ДУОП АД Огражден Струмица 11-3865/2 од 
28.03.2014 

70 217 МЖСПП А-ДУОП Уни Агро Свињарска Фарма 
с.Амзабегово Свети Николе 

11-3855/2 од 
28.03.2014 

71 218 МЖСПП А-ДУОП Ј.П. Македонија пат Скопје, 
Асфалтна база – 
Велес 

11-3867/2 од 
28.03.2014 

72 219 МЖСПП А-ДУОП ДГ Бетон АД Скопје 11-3283/2 од 
31.03.2014 

73 220 МЖСПП А-ДУОП Свисслион Аграр ДОО увоз-
извоз Ресен 

11-3866/2 од 
28.03.2014 

74 221 МЖСПП А-ИЕД АД Оранжерии с.Хамзали, 
Босилово, Работен Погон - 
Нова Слога Ресен 

11-249/7 од 
31.03.2014 

75 222 МЖСПП А-ДУОП ОКТА Рафинерија на нафта 
с.Миладиновци Илинден 

11-3887/2 од 
31.03.2014 

76 223 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ Салмак МБ ДОО 
Скопје 

11-3885/1 од 
31.03.2014 

77 224 МЖСПП А-ДУОП Реплек Фарм ДООЕЛ- 
Скопје 

11-3883/1 од 
31.03.2014 

78 225 МЖСПП А-ДУОП Ј.П. Македонија пат Скопје, 
Асфалтна база Скопје 

11-3884/1 од 
31.03.2014 

79 226 МЖСПП А-ДУОП Детонит ДООЕЛ Радовиш 11- 400/6 од 
31.03.2014 

80 227 МЖСПП А-ДУОП Ј.П. Македонија пат Скопје, 
Асфалтна база Битола 

11-3869/1 од 
28.03.2014 

81 228 МЖСПП А-ДУОП Ј.П. Македонија пат Скопје, 
Асфалтна база Штип 

11-3868/1 од 
28.03.2014 

82 230 МЖСПП А-ДУОП Т.Д ИГМ Џумајлија ДОО 
с.Сарамзалино 
Лозово 

11-3779/5 од 
02.04.2014 

83 231 МЖСПП А-ДУОП ФАРМА АГРИПРО ДОО увоз 
– извоз Валандово 

11-4035/2 од 
02.04.2014 

84 235 МЖСПП А-ДУОП Дуропак АД Скопје Гази 
Баба 

11-4508/2 од 
11.04.2014 

85 236 МЖСПП А-ДУОП Јоки Комерц Атанас ДООЕЛ 
с.Брвеница, Подружница 
Фарма Долнени с.Долнени 

11-4497/2 од 
11.04.2014 
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86 237 МЖСПП А-ДУОП АД Јака 80 Радовиш, Скопје 
Фармацевтска, козметичка 
и диететска индустрија 

11-4508/2 од 
11.04.2014 

87 241 МЖСПП А-ДУОП Индо Минералс & Металс 
ДООЕЛ увоз – извоз 
Пробиштип – Рудник 
Злетово Пробиштип 

11- 972/16 од 
17.05.2014 

88 242 МЖСПП А-ДУОП 8 Ноември АД Неготино 11- 3231/6 од 
08.05.2014 

89 248 МЖСПП А-ДУОП Арцелор Миттал ( ЦРМ ) АД 
Скопје 

11- 7295/4 од 
30.06.2014 

90 249 МЖСПП А-ДУОП Тондах Македонија Виница 11- 3354/6 од 
30.06.2014 

91 250 МЖСПП А-ДУОП Еленица - Струмица 11- 3300/8 од 
30.06.2014 

92 261 МЖСПП А-ДУОП ДПТУ Рецикл – Еко Старт 
ДОО Експорт- Импорт 
Скопје 

11- 4931/8 од 
18.11.2014 

93 262 МЖСПП Измена 
на А- 
ДУОП 

Измена на А - дозвола за 
усогласување со 
оперативен план за ТАБ 
МАК ДОО 
Пробиштип 

11-371/9 од 
18.11.2014 год. 

94 263 МЖСПП А-ДУОП Живино – Пром ДОО Штип 11- 12411/1 од 
11.12.2014 

95 267 МЖСПП А-ИЕД ДГ БЕТОН  АД Скопје, 
Асфалтна база 
Романовце 

11-867/1 од 
27.01.2015 

96 268 МЖСПП А-ДУОП ДПТЕ Производство на 
топлина Балкан Енерџи 
ДООЕЛ Скопје  Топлана 
Запад 

11- 920/1 од 
28.01.2015 

97 275 МЖСПП Целосен 
пренос на 
А-ИЕД 

Целосен пренос на А – 
Интегрирана еколошка 
дозвола за Вини Фарма 
Свињарска фарма, 
подружница бр.1 
с.Пеклани,Виница 

11 - 6087/5 од 
19.06.2014 

98 276 МЖСПП А-ИЕД Хуљуси – Комерц ц.о ПГТУ 
с.Черкези 

11-3559/2 од 
14.04.2015 

99 277 МЖСПП А-ИЕД ТДГПТУ ИЛИНДЕН, Струга 11-3558/2 од 
14.04.2015 
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100 279 МЖСПП А-ИЕД Когел Стил ДОО Скопје 11-4907/2 од 
27.05.2015 

101 283 МЖСПП А-ИЕД ДГТ “ Жикол“ Струмица 11-5191/2 од 
09.06.2015 

102 284 МЖСПП А-ИЕД ДГР Геотехника ДООЕЛ 
Скопје 

11-5904/1 од 
09.07.2015 

103 287 МЖСПП А-ИЕД Агромаркет Игор ДООЕЛ с. 
Владиевци Василево 

11 - 6235/3 од 
20.07.2015 

104 288 МЖСПП А-ДУОП ДПТУ Бучим ДОО Радовиш , 
рудник Бучим 

11- 7015/2 од 
01.09.2015 год. 

105 289 МЖСПП А-ИЕД Синохидро Корпорејшн 
лимитед Пекинг – 
подружница Скопје , 
Асфатна база Штип 

11 - 7016/3 од 
01.09.2015 год. 

106 291 МЖСПП Целосен 
пренос 
на А-ИЕД 

ДПТУ Кооп Инженеринг 
ДОО Скопје 

11 - 6113/2 од 
05.11.2015 год. 

107 293 МЖСПП А-ИЕД ДТП“ ПРОГРЕС 1998“ 
Гостивар 

11- 6420/2 од 
23.11.2015 год. 

108 301 МЖСПП Измена 
на 
А-ИЕД 

ДГ Бетон АД Скопје 11- 1372/2 од 
15.02.2016 год. 

109 306 МЖСПП А-ИЕД ДТПУ Месер Вардар 
Техногас Месер Груп Гмбх 
ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, 
Локација Скопје 

11- 350/3 од 
25.03.2016 год. 

110 310 МЖСПП А-ИЕД ДТПУ Месер Вардар 
Техногас Месер Груп Гмбх 
ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, 
Локација Битола 

11- 787/3 од 
01.09.2016 год. 

111 313 МЖСПП А-ИЕД Рудник “САСА“ ДООЕЛ, 
Македонска Каменица, 

11- 3677/5 од 
25.10.2016 год. 

112 318 МЖСПП А-ИЕД ДГПИ Пелагонија АД 
Гостивар 

УП1-11/3 - 292/2016 
од 
01.12.2016 год. 

113 319 МЖСПП А-ИЕД ТАБ МАК ДОО Пробиштип 11-4565/7 од 
09.12.2016 год. 

114 325 МЖСПП А-ИЕД ЈП Македонија Пат- 
Подружница Штип 

11-1333/3 од 
10.03.2016 год. 
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115 364 МЖСПП А-ИЕД Македонија Пат- 
Подружница Битола 

11-444/3 од 
25.01.2017 год. 

116 365 МЖСПП А-ИЕД Македонија Пат- 
Подружница Лепенец 

11-447/3 од 
25.01.2017 год. 

117 326 МЖСПП А-ИЕД ГЕЛИ ДОО Скопје 11-1526/3 од 
17.03.2017 год. 

118 327 МЖСПП А-ИЕД ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ 
Скопје 

11-1527/3 од 
17.03.2017 год. 

119 362 МЖСПП А-ИЕД ДГТТ ВАТО ДОО 
Студеничани, с.Батинци 
Студеничани МЖСПП.бр. 

УП1-11/3 342/2016  
од 
13.04.2017 год. 

120 329 МЖСПП А-ИЕД ГЕОСОНДА Звонко Риствски 
и други ДОО Скопје 

11-2205/2 од 
24.04.2017 год. 

121 330 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

СОЛ СЕЕ експорт-импорт 
ДОО Скопје 

11-529/3 од 
24.04.2017 год. 

122 331 МЖСПП А-ИЕД Ј.П. Македонија Пат, 
подружница Велес 

11-2216/2 од 
25.04.2017 год. 

123 333 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

ТГС Технички Гасови АД 
Скопје , Производна 
единица Железара 

11-1525/4 од 
10.05.2017 год. 

124 345 МЖСПП А-ИЕД Еко Енерџи Систем ДОО 
Скопје, Подружница 
Кавадарци 

УП1-11/3 
98/2017 од 
07.08.2017 год. 

125 347 МЖСПП А-ИЕД РАД – КОМ  ДООЕЛ Скопје 11-3209/7 од 
31.08.2017 год. 

126 348 МЖСПП А-ИЕД Макферт ДОО увоз-извоз 
Кавадарци, Подружница 
Макферт Велес 

11-1635/4 од 
25.09.2017 год. 

127 349 МЖСПП А-ИЕД Блу Енерџи  ДОО Тетово УП1-11/3 8/2017 од 

02.10.2017 год. 

128 350 МЖСПП А-ИЕД Рудник “САСА“  ДООЕЛ 
Македонска Каменица 

11-1656/8 од 
02.10.2017 год. 

129 351 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

ТДГПТУ Илинден АД Струга 11-4951/3 
од 03.10.2017 
год. 

130 352 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

Џонсон Мети ДООЕЛ 
Скопје 

УП1-11/3 
29/2017 од 
12.10.2017 год. 
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131 353 МЖСПП А-ИЕД Пејпар Мил ДОО Кочани УП1-11/3 461/2017 од 
17.10.2017 год. 

132 356 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ Коле Транс 
Инженеринг  увоз-извоз 
ДОО Штип 

11-5933/3 од 
05.12.2017 год 

133 357 МЖСПП А-ИЕД Арцелор Миттал (ЦРМ) АД 
Скопје 

11-683/15 
05.12.2017 

134 358 МЖСПП А-ИЕД Детонит ДООЕЛ  Радовиш 11-2711/6 од 
04.12.2017год. 

135 361 МЖСПП Обнова и 
измена на 
А-ИЕД 

ТАБ МАК ДОО Пробиштип УП1-11/3 578/2017 од 
06.12.2017 год 

136 366 МЖСПП А-ИЕД Уни Агро увоз-извоз ДОО 
Велес, Подружница 
Свињарска фарма Уни Агро 
с.Амзабегово 

11-992/3 од 
05.02.2018 год. 

137 367 МЖСПП А-ИЕД Бауер БГ ДОО Скопје, УП1-11/3 1307/2017 
од 07.02.2018 год. 

138 369 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

ДПГТУ КООП Инженеринг 
ДОО Куманово, 

бр.11-702/4 од 
14.02.2018 год. 

139 370 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

ДПУТ увоз-извоз ВЕ - Група 
ДООЕЛ Радовиш, 

бр.11-462/4 од 
14.02.2018 год. 

140 371 МЖСПП Измена 
на А-ИЕД 

Рудник САСА ДООЕЛ 
Македонска Каменица 

бр. 11- 950/3 
од 20.02.2018 
год. 

141 372 МЖСПП А-ИЕД Викториа Инвест ДОО, 
Елбасан Р.Алабанија, 
Подружница Скопје, 
МЖСПП 

бр. УП1-11/3 
425/2016 од 
09.02.2018 год. 

142 373 МЖСПП А-ИЕД Овчеполка  ДОО  
Велес,Подружница 
Свињарска фарма 
с.Таринци Карбинци 

бр. 11-2106/3 од 
23.03.2018 год. 

143 384 МЖСПП А-ИЕД ДПТ Булмак 2016 ДООЕЛ 
Пробиштип, Подружница 
Рудник Злетово 

бр. 11-3554/1 од 
09.07.2018 год. 

144 385 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ Бучим ДОО - 
Радовиш, Постројка за 
лужење на бакарни руди и 
добивање на катоден 

бр. 11-4275/3 од 
13.07.2018 год. 
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бакар  Радовиш 

145 387 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ  Eскаватори МК  
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

УП1-11/3 1353/2017 
од 
18.09.2018 год 

146 388 МЖСПП А-ИЕД Тргопромет Тони ДООЕЛ 
Куманово 

бр. 11-1373/6 од 
03.10.2018 год. 

147 390 МЖСПП А-ИЕД Гранит АД Скопје - 
Стопански двор Кичево 

бр. УП1-11/3 
242/2017 од 
17.10.2018 год. 

148 395 МЖСПП А-ИЕД ДППУ Хромос Пестициди 
Скопје, Зоран Догазански и 
др. ДОО увоз - извоз Скопје 

бр.11-1575/4 од 
31.10.2018 
год. 

149 401 МЖСПП А-ИЕД ДПТ Видановски Златко 
БЕЛИ МОСТ, увоз-извоз с. 
Лисолај, ДООЕЛ Битола 

бр.УП1-11/3 966/2018  
од 
01.02.2019 год. 

150 404 МЖСПП А-ИЕД Адинг АД Скопје бр.11-977/5 од 
25.04.2019 год. 

151 406 МЖСПП А-ИЕД ДПУТ увоз-извоз ВЕ-ГРУПА 
ДООЕЛ Радовиш 

бр.УП1-11/3 959/2018 
од 
20.05.2019 год 

152 407 МЖСПП А-ИЕД ТД ИГМ Џумајлија ДОО 
с.Сарамзалино,  Лозово, 

бр.УП1-11/3 
1204/2018 од 
31.05.2019 год. 

153 408 МЖСПП А-ИЕД ДПТ Булмак 2016 ДООЕЛ 
Пробиштип, Подружница 
Рудник Тораница Крива 
Паланка 

бр.УП1-11/3 762/2016  
од 
05.06.2019 год. 

154 409 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ Рецикл - Еко Старт 
ДОО експорт - импорт 
Скопје 

бр.11-3396/2  од 
12.06.2019 год. 

155 410 МЖСПП А-ИЕД Макпетрол АД Скопје, 
Фабрика за Биодизел 
ФАМЕ Скопје, МЖСПП 

бр. УП1-11/3 
281/2018 од 
21.06.2019 год. 
год. 

156 411 МЖСПП А-ИЕД Братство Површинска 
заштита ДОО Скопје, 
МЖСПП 

бр. УП1-11/3 
774/2016 од 
21.06.2019 

157 412 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички Гасови АД 
Скопје,Погон за 
експлоатација на 

бр. УП1-11/3 
431/2018 од 
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јаглероден диоксид Егри 
Битола, МЖСПП 

21.06.2019 год. 

158 413 МЖСПП А-ИЕД ДПТУ Ветеринар ДОО 
експорт - импорт Гевгелија 

бр. 11-3523/3 од 
24.06.2019 год. 

159 415 МЖСПП А-ИЕД Живинарска фарма 
Живино-пром  ДОО Штип 

бр. 11-3554/3 од 
25.06.2019 год. 

160 416 МЖСПП А-ИЕД ДКГТУ  Микели Ефраим 
ДООЕЛ експорт-импорт 
с.Порој Џепчиште 

бр. 11-3552/3 од 
25.06.2019 год. 

161 417 МЖСПП А-ИЕД АДПЕЕ,  ТЕЦ  Неготино во 
државна 
сопственост,с.Дуброво 
Неготино 

бр. 11-860/5 од 
25.06.2019 год. 

162 418 МЖСПП А-ИЕД АД Индустрија за градежни 
материјали Еленица - 
Струмица, 

бр. 11-3551/3 од 
25.06.2019 год. 

163 419 МЖСПП А-ИЕД ТГС Технички гасови АД 
Скопје, Произвона едница 
Ацетилен 
Скопје,Производна 
единица Полнилица  на 
компримиран O2,  N2,  Ar, 
CO2 и гасни мешавини, 
Скопје 

бр. УП1-11/3 
432/2018 од 
21.06.2019 год. 

164 420 МЖСПП А-ИЕД Акционерско Друштво 
“Оранжерии – Хамзали“ 
Босилово  с. Хамзали 
Босилово Струмица, 

бр. 11-2027/4 од 
25.06.2019 год. 

165 421 МЖСПП А-ИЕД Свисслион Аграр ДОО увоз-
извоз  Ресен, 

бр. 11-3592/3 од 
25.06.2019 год. 

166 422 МЖСПП А-ИЕД ДППМ Агриа 
Агроиндустриска Групација 
ДОО, Велес (Р.Е Фарма 
с.Чичево), 

бр. 11-3597/3 од 
25.06.2019 год. 

167 423 МЖСПП А-ИЕД ДГТ Градба Промет ДОО 
Кавадарци, 

бр. 11-3591/3 од 
25.06.2019 год. 

168 426 МЖСПП А-ИЕД НЈСК Холдинг ДООЕЛ 
Скопје 

бр. УП1-11/3 
561/2019 од 
21.08.2019 год. 

169 427 МЖСПП А-ИЕД ГД Гранит АД Скопје 
Лепенец Скопје 

бр. УП1-11/3 
1145/2018 од 
22.08.2019 год. 
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170 428 МЖСПП А-ИЕД ДС СМИТХ АД Скопје, Гази 
Баба 

бр.11-770/5 од 
28.08.2019 год 

171 430 МЖСПП А-ИЕД Жито Малеш Свињарска 
фарма АД с.Смојмирово, 
Берово 

бр. УП1-11/3 
163/2019 од 
29.08.2019 год. 

172 431 МЖСПП А-ИЕД Каменолом Техно Павер 
ДООЕЛ увоз – извоз Скопје 
(Подружница бр.2 
с.Превалец Велес) 

бр.УП1-11/3 
1260/2018  од 
18.02.2019 год. 

173 432 МЖСПП A-ИЕД ДПТУ Еуро Брик Компани 
ДОО Велес 

бр. УП1-11/3 
1680/2017 од 
01.10.2019 год. 

174 435 МЖСПП A-ИЕД ДПТУ Винербергер ДООЕЛ 
Виница 

бр.11-95/9 од 
29.10.2019 год. 

175 436 МЖСПП A-ИЕД Пивара Скопје АД Скопје бр. УП1-11/3 
551/2019 од 
29.10.2019 год. 

176 437 МЖСПП A-ИЕД Рудник САСА ДООЕЛ 
Македонска Каменица 

бр. УП1-11/3 
1112/2019 од 
29.10.2019 год. 

177 439 МЖСПП A-ИЕД ДПТУ  Детонит ДООЕЛ 
Радовиш 

бр. УП1-11/3 
33/2019 од 
15.11.2019 год. 

178 441 МЖСПП A-ИЕД A – Интегрирана еколошка 
дозвола за АД за Неметали 
Огражден АД Струмица , 
МЖСПП 

бр. УП1-11/3 
1083/2019 од 
10.12.2019 год. 

 

 

 

 
 



37 

 

 

Прилог 2 
Регистар на Б ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ, објавени на Министерството за животна 
средина и просторно планирање на Р. Северна Македонија, заклучно 25.12.2019 година 

Реден број Рег. број Општина Вид на 
дозвола 

Инсталација МЖСПП 
Арх. број 

1 2 Велес Б-ДУОП ДПТУ – Брако, ДОО увоз-извоз 
Велес 

11.02.2008 
11-782/2 

2 3 Велес Б-ДУОП Димко Митрев  АД увоз-извоз 
Велес 

11.02.2008 
11-782/2 

3 4 Велес Б-ДУОП “Фамила” Горан и други ДОО 
Велес 

11.02.2008 
11-782/2 

4 5 Велес Б-ДУОП “Димче Мирчев”  АД Велес 12.06.2008 
11-4271/1 

5 6 Велес Б-ДУОП ДГ “Изгрев Инжењеринг”  
ДООЕЛ Велес 

04.07.2008 
11-4271/1 

6 8 Велес Б-ДУОП ДПТУ “Меди” ДООЕЛ Велес 24.11.2008 
11-7718/1 

7 9 Куманово Б-ДУОП ЕКСТРА МЕИН  ДООЕЛ 
Куманово 

29.12.2008 
8737/1 

8 10 МЖСПП Б-ДУОП МАКАЉБ КОМПАНИ  ДОО 
Скопје 

02.02.2009 
11-1005/1 

9 11 Битола Б-ДУОП ДГУ “ПЕЛИСТЕР”  Битола 19.02.2009 
11-1662/1 

10 12 Битола Б-ДУОП ПЕЛАГОНИЈА  КОМЕРЦ   АД  
Битола 

19.02.2009 
11-1663/1 

11 13 Крива Паланка Б-ДУОП “УНИВЕРЗАЛ-С”  ДООЕЛ Крива 
Паланка 

24.02.2009 
11-1816/1 

12 14 Битола Б-ДУОП АД  “ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ”  
Битола 

27.04.2009 
11-3786/1 

13 15 Велес Б-ДУОП “АГРИА” Агроиндустриска 
групација ДОО Велес 

19.05.2009 
11-4382/1 

14 16 Велес Б-ДУОП ММ  ИНВЕСТМЕНТ  ДОО  
Скопје 
Винарска визба ЛОЗАР  Велес 

31.07.2009 
11-6611/1 
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15 18 Куманово Б-ДУОП Млекара  ЗДРАВЈЕ  Радово  
ДОО увоз-извоз  с. Радово 

09.09.2009 
11-7805/1 

16 19 Велес Б-ИЕД ДАЧО-КОМЕРЦ  95  Зафирова 
Елена ДООЕЛ Експорт-импорт  
Велес 

15.09.2009 
11-7971/1 

17 21 Скопје Б-ДУОП РАДЕ  КОНЧАР  Контактори и 
релеи 

20.11.2009 
11-10211/1 

18 22 Скопје Б-ДУОП ИГМ ВРАТНИЦА  АД – 
Вратница, Визбегово 

20.11.2099 
11-10211/2 

19 28 Скопје Б-ДУОП “ГЕОТАР”  ДООЕЛ  Скопје 18.01.2010 
11-614/1 

20 29 Скопје Б-ДУОП “ПЕКАБЕСКО”  АД - Скопје 29.01.2010 
11-1228/1 

21 30 Велес Б-ДУОП ДПТТ  МИСА-МГ  ДООЕЛ  
Скопје 

16.02.2010 
11-1970/1 

22 31 Охрид Б-ДУОП ЕУРОТЕХНИКА   ДООЕЛ  Охрид 03.03.2010 
11-2585/1 

23 32 Охрид Б-ДУОП ЛАВЧЕ-ОХРИД   с. Косел, 
Охрид 

03.03.2010 
11-2585/2 

24 35 Охрид Б-ДУОП ТЦГ ЛЕАРНИЦА  ДООЕЛ- 
Охрид, Охрид 

06.04.2010 
11-3823/1 

25 36 Пробиштип Б-ИЕД СТРМОШ  АД Рудници за 
неметали - Пробиштип 

06.04.2010 
11-3796/1 

26 37 Куманово Б-ДУОП АД  КОЗЈАК  Куманово 20.05.2010 
11-5521/1 

27 38 Крива Паланка Б-ДУОП ДГПТУ  “ДИНЕ  ТРЕЈД”  Крива 
Паланка 

17.06.2010 
11-6378/1 

28 39 Крива Паланка Б-ИЕД “УНИВЕРЗАЛ-С”  ДООЕЛ Крива 
Паланка 

22.07.2010 
11-7512/1 

29 40 Охрид (за 
Дебрца) 

Б-ДУОП “РИ-ЕП” ДОО Рудник Велмеј, 
с. Велмеј, Дебрца 

06.08.2010 
11-7919/1 

30 41 Свети Николе Б-ДУОП “ИВАНА”  ДООЕЛ  с. 
Кадрифаково Свети Николе 

12.08.2010 
11-8038/1 

31 42 Свети Николе Б-ДУОП “КОКИ-ЛУКС” ДООЕЛ  Свети 
Николе 

12.08.2010 
11-8038/2 

32 43 Свети Николе Б-ДУОП ДПТУ  “ГРАДИНАР”  АД  Свети 
Николе 

26.08.2010 
11-8336/1 
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33 44 Скопје Б-ДУОП АДГ  АБ  Скопје  Акционерско 
Друштво 
Градежно Скопје 

06.09.2010 
11-8626/1 

34 46 Свети Николе Б-ДУОП БИМ  АД  Свети Николе 01.11.2010 
11-9592/3 

35 48 Скопје Б-ДУОП Друштво за снабдување со 
пареа и топла вода “СКОПЈЕ  
СЕВЕР”  -  Скопје 

05.11.2010 
11-10423/1 

36 49 Свети Николе Б-ДУОП Месна индустрија и кланица 
“МИК”  ДОО Свети Николе 

11.11.2010 
11-10558/1 

37 50 Врапчиште Б-ДУОП “ГРАФИКС-ТРАДЕ”  с. Градец, 
Врашчиште, 
Гостивар 

23.11.2010 
11-10822/1 

38 51 Скопје Б-ДУОП ТРИ БРАЌА   ДОО  Скопје 09.12.2010 
11-11313/1 

39 52 Скопје Б-ДУОП Топлана  “11 Октомври”  
Скопје 

09.12.2010 
11-11313/2 

40 54 Прилеп Б-ИЕД “МИСА-МГ”  ДООЕЛ  Скопје 17.01.2011 
11-485/1 

41 55 Прилеп Б-ИЕД “БАЛКАН  МАРБЛЕ  
ИНДУСТРИЕС” 
ДООЕЛ  Скопје 

12.01.2011 
11-275/1 

42 56 Прилеп Б-ИЕД “ИЗОФАС”  ДОО Прилеп 12.01.2011 
11-273/1 

43 57 Прилеп Б-ИЕД “ИНЖЕНЕРИНГ  ТЕРАКОТА”  
ДОО Прилеп 

12.01.2011 
11-277/1 

44 58 Прилеп Б-ИЕД Печатница  “11  ОКТОМВРИ”  
ДОО Прилеп 

12.01.2011 
11-278/1 

45 59 Прилеп Б-ИЕД “ЛАРИН  МРАМОР  
КОМПАНИ”   АД Скопје 

12.01.2011 
11-310/1 

46 60 Прилеп Б-ИЕД “ДУМИГАЛ  МАРБЛЕ”  ДОО  
Прилеп 

12.01.2011 
11-312/1 

47 61 Прилеп Б-ИЕД “МЕРМЕРЕН  КОМБИНАТ”  АД 
Прилеп 

12.01.2011 
11-313/1 

48 62 Прилеп Б-ИЕД “БЕЛМАР”  ДОО  Скопје 12.01.2011 
11-316/1 

49 63 Прилеп Б-ИЕД “ПРИЛЕПСКА  ПИВАРНИЦА”  
АД Прилеп 

12.01.2011 
11-319/1 
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50 64 Прилеп Б-ИЕД “УНИ  ГРАН  МЕР”  ДОО Скопје 12.01.2011 од 
11-318/1 

51 65 Прилеп Б-ИЕД “КРИН”  ДОО  Прилеп 12.01.2011 
11-317/1 

52 72 Прилеп Б-ДУОП ПИ “ВИТАМИНКА”  АД  
Прилеп 

02.02.2011 
11-1138/1 

53 73 Прилеп Б-ДУОП “СИРМА - ГАЛИЦА  ОНИКС”   
ДОО Битола 

02.02.2011 
11-1138/1 

54 74 Прилеп Б-ДУОП “ЗАБРАНЕТО  ПУШЕЊЕ  2006”  
ДООЕЛ Прилеп 

02.02.2011 
11-1138/1 

55 76 Охрид Б-ДУОП 
(за Дебрца) 

“ЛОТЕ”  Охрид ДООЕЛ, с. 
Климештани, Општина 
Дебрца 

23.02.2011 
11-1947/1 

56 79 Велес Б-ДУОП ДПТ  “МАРГО - БРАН”  ДОО  
Велес 

15.04.2011 
11-3939/1 

57 83 Велес Б-ДУОП “ЖИТО  ВАРДАР”  АД Велес, 
Велес 

27.06.2011 
11-5925/1 

58 84 Скопје Б-ДУОП ДППУ “ВИВАКС”  Ристо и 
други, ДОО Увоз-извоз, Скопје 

12.07.2011 
11-6350/1 

59 85 Струга Б-ДУОП ГТД ИЛИНДЕН  АД  Струга 
“ИЛИНДЕН-ГРАДБА”  ДООЕЛ  
Струга 

18.07.2011 
11-6522/1 

60 86 Струга Б-ДУОП ТДГТС  “ЗАГРАЧАНИ  КОМЕРЦ” 
Увоз-извоз, с. Заграчани 

18.07.2011 
11-6522/2 

61 87 Струга Б-ДУОП ДГТП  “А-ТРАНС”  ДООЕЛ 
Увоз-извоз, с. Велешта 

18.07.2011 
11-6522/3 

62 88 Струга Б-ДУОП ДПТУ  “МИ  ТРАНС”  увоз-
извоз  ДООЕЛ с. Велешта 

18.07.2011 
11-6522/4 

63 89 Чешиново- 
Облешево 

Б-ДУОП “ОПАЛИТ”  ДООЕЛ  Друштво 
за неметали Чешиново 

22.07.2011 
11-6174/6 

64 90 Долнени Б-ДУОП “ЛАРИН  МРАМОР  
КОМПАНИ”  АД Скопје,  Бела 
Пола  Небрегово 

22.07.2011 
11-6174/9 

65 91 Македонски 
Брод 

Б-ДУОП РУДПРОИНГ – МУСТАКАС  
ДОО Увоз-извоз Погон “Бабин 
Дол”  М. Брод 

22.07.2011 
11-6174/8 

66 92 Босилово Б-ДУОП ДПТ  Млекара  “ЗДРАВЈЕ”  
ДОО Увоз-извоз с. Радово, 
Босилово 

22.07.2011 
11-6174/7 
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67 93 Босилово Б-ДУОП АД “Неметали - Огражден” 
Струмица Површински коп на 
... 

22.07.2011 
11-6174/7 

68 94 Босилово Б-ДУОП ДТП  “ЕКОНОМИЈА”  ДОО – с. 
Бориево 

22.07.2011 
11-6174/7 

69 95 Градско Б-ДУОП “ЖИТО  ВАРДАР”  АД 
Увоз-извоз  Велес 

12.08.2011 
11-6174/29 

70 96 Струга Б-ДУОП ТДПТУ  “АСНЕРА  96”  ДООЕЛ 
С. Франгово,  Струга 

16.09.2011 
11-8109/1 

71 97 Струга Б-ДУОП ДПТУ  “РАМАДАН  ВЛАШИ” 
Увоз-извоз  ДООЕЛ  с. 
Велешта, Струга 

16.09.2011 
11-8109/2 

72 98 МЖСПП Б-ДУОП СЕНТИС  АГ  ДООЕЛ Џепчиште 
с. Џепчиште, Тетово 

20.09.2011 
11-7979/3 

73 99 Битола Б-ДУОП ДДППУ  СТЕНТОН  ГРАДБА  
ДОО 
С. Долно Оризари, Битола 

20.09.2011 
11-8261/1 

74 100 Прилеп Б-ДУОП ЕУРО  МАРМО  -  ГРАНИТИ  
ДОО Прилеп 

10.11.2011 
11-9960/1 

75 101 Скопје Б-ДУОП РЖ “ИНСТИТУТ” АД  Скопје 
Скопје 

19.12.2011 
11-11265/1 

76 102 Велес Б-ИЕД “ХЕМИЈА  КОМЕРЦ”  ДООЕЛ  
Велес 

26.12.2011 
11-11500/1 

77 103 Прилеп Б-ИЕД СИРМА – ГАЛИЦА  ОНИКС  
ДОО Битола 

27.12.2011 
11-11567/1 

78 104 Битола Б-ДУОП МЛИН  СТОЈЧЕВ  увоз-извоз 
Битола ДОО Битола 

12.01.2012 
11-350/1 

79 105 Скопје Б-ДУОП МИС  “ГЛОБУС”  ДОО Скопје 11-1253/1 

80 106 Кавадарци Б-ДУОП АД Винарска визба ТИКВЕШ 
Експорт-импорт 

23.02.2012 
11-2093/1 

81 107 Кавадарци Б-ДУОП СЕРТА КОМПАНИ  ДООЕЛ – 
Скопје Кланица 

23.02.2012 
11-2093/2 

82 108 Прилеп Б-ДУОП “ЛАМИНАТИ  КОМ”  ДОО 
Прилеп 

23.03.2012 
11-3053/1 

83 109 Битола Б-ДУОП ИМБ Млекара АД Битола, 
Битола 

02.05.2012 
11-4487/1 

84 110 Кичево Б-ИЕД “ЖИТО  КАРАОРМАН”  
Млечно пекарска индустрија,  

26.04.2012 
11-4324/1 
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АД Кичево 

85 112 Битола Б-ИЕД НИДОО МИКЕНА извоз-увоз 
заштитно 
друштво Битола 

29.05.2012 
11-5436/1 

86 113 Гостивар Б-ДУОП АД СИЛИКА Рудник Чајле - 
Гостивар 

31.05.2012 
11-5552/1 

87 114 Гостивар Б-ДУОП АД  КЕМ - Гостивар 31.05.2012 
11-5555/1 

88 115 Скопје Б-ДУОП РЖ  “ИНСТИТУТ”  АД – Скопје, 
Завод за железо – Одделение 
за индустриска вар 

06.06.2012 
11-5773/1 

89 116 Скопје Б-ДУОП АН – КИ Инжинеринг ДОО 
Скопје 

12.06.2012 
11-5958/1 

90 117 Велес Б-ДУОП ДПГТУ  “УС - КОНСТРАКШН”  
ДООЕЛ 
Експорт-импорт, Подружница 
Велес 

18.06.2012 
11-6176/1 

91 119 Скопје Б-ДУОП ДГ Бетон АД Скопје 
РЕ  Бетонка Скопје, Скопје 

13.07.2012 
11-7060/1 

92 126 Гостивар Б-ДУОП ДОО  С  ПЕТРОЛ 
Експорт-мпорт  Гостивар 

14.09.2012 
11-8764/1 

93 127 Гостивар Б-ДУОП ДОО ЈЕФУТА  ИНЖЕНЕРИНГ 
Експорт-импорт  Гостивар 

14.09.2012 
11-8768/1 

94 128 Демир Капија Б-ДУОП ДООЕЛ  “ВАНЕ  КОМ  ТРЕЈД” 
Увоз-извоз, Сепарација  с. 
Корешница 

25.09.2012 
11-9150/1 

95 129 Скопје Б-ДУОП РЖ  “ИНСТИТУТ”  АД  Скопје 
Погон за производство на 
алуминиум 

02.10.2012 
11-9315/1 

96 130 Штип Б-ДУОП ПЕЛАГОНИЈА – ИНЖЕНЕРИНГ  
ДОО Штип 

26.10.2012 
11-10033/1 

97 131 Чешиново – 
Облешево 

Б-ДУОП “МАК  МЛИН”  ДОО 
Чешиново - Облешево 

29.10.2012 
11-10111/1 

98 132 Скопје Б-ИЕД РАДЕ  КОНЧАР  Сервис и 
поправка на електрични 
производи  ДОО - Скопје 

07.11.2012 
11-10553/1 

99 133 Скопје Б-ДУОП ДПТУ  “МАК - БЕТ”  ДОО  
Скопје 

14.01.2013 
11-384/1 
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100 134 Демир Капија Б-ДУОП ГД  “ГРАНИТ”  АД  Скопје 
Каменолом Јаворица 

16.01.2013 
11-493/1 

101 135 Демир Капија Б-ДУОП ГД  “ГРАНИТ”  АД  Скопје 
Сепарација и бетонска база 
Прждево 

16.01.2013 
11-507/1 

102 136 Долнени Б-ИЕД “ЕКО – МАР  2010”  ДОО - 
Прилеп 

14.01.2013 
11-399/1 

103 137 Охрид Б-ДУОП ГД “Гранит”  АД Скопје, 
Организациона единица 
Високоградба - Охрид 

29.01.2013 
11-931/1 

104 141 Скопје Пренос Б-
ДУОП 

“ОМЈА минерали Друштво за 
индистриски минерали 
ДООЕЛ” - Скопје 

05.03.2013 
11-2135/1 

105 143 Илинден Б-ДУОП ФРЕШ ФАРМ  ДОО, увоз-извоз 
Илинден 

04.04.2013 
11-3267/1 

106 144 Илинден Б-ДУОП МАЈА КОМПАНИ  ДОО 
Илинден 

04.04.2013 
11-3267/1 

107 145 Илинден Б-ИЕД “ПЕКАБЕСКО”  АД 
Скопје, погон с. Кадино, 
Илинден 

04.04.2013 
11-3267/1 

108 146 Илинден Б-ДУОП КОКА ФАРМ-БОИЛ  ДООЕЛ 
Илинден 

04.04.2013 
11-3267/1 

109 147 Чучер-Сандево Б-ДУОП “ГАМАТРОНИКС”  ДООЕЛ, 
Скопје Бетонска база Лепенец 

09.04.2013 
11-3351/1 

110 150 Берово Б-ДУОП АД “АЛКАЛОИД” 
Берово 

30.04.2013 
11-4148/1 

111 151 Битола Б-ДУОП АД за производство на 
амбалажа од хартија и 
картон ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ, 
Битола 

02.05.2013 
11-4231/1 

112 155 Скопје Б-ИЕД РЖ “ИНСТИТУТ” АД Скопје, 
Погон за производство на Al и 
Cu легури 

28.05.2013 
11-4890/1 

113 156 МЖСПП Б-ДУОП ДМТТУ БУЉА-ТРАНС 
КОМПАНИ ДООЕЛ 
С. Жеровјане, Боговиње 

19.07.2013 
11-3388/2 

114 157 МЖСПП Б-ДУОП ДТТУ НУР-ТРАНС КОМПАНИ 
ДООЕЛ 
С. Стримница, Желино 

19.07.2013 
11-3389/2 
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115 158 Свети Николе Б-ДУОП ДПУ Овчеполка ДОО Велес 14.08.2013 
11-7379/1 

116 159 Гевгелија Б-ДУОП Сепарација за песок и чакал 
со бетонска база “Интер-
бетон” увоз-извоз ДОО 
Гевгелија 

10.09.2013 
11-8138/1 

117 160 Гевгелија Б-ДУОП Сепарација за песок и чакал 
ДПТУ “АНСА- Горан” ДООЕЛ 
Миравци 

10.09.2013 
11-8144/1 

118 161 Гостивар Б-ДУОП Живинарска фарма “Нова 
Трговија” с. Дебреше - 
Гостивар 

10.09.2013 
11-8137/1 

119 172 Охрид Б-ДУОП АВАНС-ПРОМ ДООЕЛ Охрид 
Живинарска фарма  
Вапилица, с. Вапила, Охр 

15.11.2013 
11-10798/1-1 

120 173 Охрид Б- ДУОП БАСТУМ ДООЕЛ Охрид, 
Живинарска фарма БАСТУМ, 
с. Мешеишта, општина 
Дебарца 

15.11.2013 
11-10798/1-2 

121 174 Охрид Б-ДУОП ДООЕЛ ЛИТА Охрид, 
ивинарска фарма ЛИТА , с. 
Горно Лакочереј, Охрид 

15.11.2013 
11-10798/1-3 

122 175 Демир Капија Б-ИЕД ДПТУ “Жак-Транс”експорт-
импорт, с. Долни Дисан, 
Неготино, сепарација с. 
Бистренци,ДК 

18.11.2013 
11-10843/1 

123 176 Битола Б-ДУОП ДОО “Варади, Никола и 
други” - Штип Живинарска 
фарма Породин, Битола 

30.11.2013 
11-11347/1 

124 178 Скопје Б-ДУОП ДТГМ “МЕГА” Зоран ДООЕЛ, 
експорт – импорт, Скопје 

23.12.2013 
11-12271/1 

125 179 Скопје Б-ДУОП ДПТУ “РИМЕС” ДОО - Скопје 23.12.2013 
11-12274/1 

126 182 Скопје Б-ДУОП ДПГПУ БЕРОВИЌ БЕТОН  ДОО 
Скопје 

26.12.2013 
11-12417/1 

127 183 Крива Паланка Б-ДУОП УНИВЕРЗАЛ-С  увоз-извоз 
Крива Паланка 

26.12.2013 
11-11408/1 

128 187 Скопје Б-ДУОП ДПП Диме ДОО Скопје 13.01.2014 
11-444/1 

129 188 Скопје Б-ДУОП ИМП Солета ДОО Скопје 13.01.2014 
11-444/1 
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130 189 Долнени Б-ДУОП “КРИН КГ” ДОО  Прилеп 17.01.2014 
11-682/1 

131 190 Скопје Б-ДУОП ДГПТУ Гоива ДОО експорт-
импорт  Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

132 191 Скопје Б-ДУОП ДОО Раде Кончар – Сервис и 
поправка на електрични 
проиводи - Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

133 192 Скопје Б- ДУОП ДПП “Промес” ДОО увоз 
извоз Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

134 193 Скопје Б-ДУОП Печатница “Европа 92”  ДОО, 
Момин поток - Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

135 194 Скопје Б-ДУОП ЈУ од областа на здравството – 
Скопје Главна котлара - Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

136 195 Скопје Б-ДУОП Печатница “Графички Центар” 
ДОО - Скопје 

17.01.2014 
11-685/1 

137 196 Скопје Б-ДУОП “Сковин” АД - Скопје 17.01.2014 
11-685/1 

138 197 Скопје Б-ДУОП “ЖИТО ЛУКС” АД – Скопје, 
Индустриски комплекс – 
Пекара 8-ми Март 

17.01.2014 
11-685/1 

139 198 Скопје Б-ДУОП “ЖИТО ЛУКС” АД – Скопје, 
Индустриски комплекс – 
Мелница со силос 

17.01.2014 
11-685/1 

140 200 Чешиново- 
Облешево 

Б-ДУОП “Неметали” ДОО  Чешиново 27.01.2014 
11-1122/1 

141 203 Долнени Б-ИЕД “ЛАРИН  МРАМОР  
КОМПАНИ”  АД 
Скопје,  Бела Пола  Небрегово 

31.01.2014 
11-1408/1 

142 204 Битола Б-ДУОП “Лисолај – Бели мост” ДООЕЛ 
– Битола Живинарска фарма с. 
Лисолај 

06.02.2014 
11-1682/1 

143 212 Берово Б-ДУОП АД “БРИК” - Берово 17.03.2014 
11-3321/1 
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