ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA
Сектор за урбанизам, комунални работи
и заштита на животна средина
Одделение за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животната средина
УП1.бр. 11-61
25.03.2022 год.
Гевгелија

Врз основа на член 126 и 127 од Законот за животна средина (Службен весник
на РМ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011,
123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 205 од
Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РМ бр.124/15), Градоначалникот на
општина Гевгелија постапувајќи по барањето на ЈПКД ,,КОМУНАЛЕЦ,, од Гевгелија за
добивање на Б – интегрирана еколошка дозвола, со број УП1 11-61 од 11.03.2021
година, го издава следното

РЕШЕНИЕ
1. СЕ ИЗДАВА Б – интегрирана еколошка дозвола на ЈПКД ,,КОМУНАЛЕЦ,, од
Гевгелија со седиште на ул.,,7-ми Ноември,, бр.50 во Гевгелија за
Инсталација за депонирање на неопасен отпад со капацитет под 50t/ден,
лоцирана на КП бр.117 м.в Караорман КО Ново Конско.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА операторот на инсталацијата ЈПКД ,,КОМУНАЛЕЦ,,
Гевгелија, при користење и управување со инсталацијата за депонирање на
неопасен отпад, да го почитува сите услови и мерки утврдени во Б –
интегрирана еколошка дозвола со бр.11-61 од 25.03.2022год.
3. Ова Решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

Образложение
Јавното претпријатие за комунални дејности ,,КОМУНАЛЕЦ,, од Гевгелија со
седиште на ул.,,7-ми Ноември,, бр.50 во Гевгелија, поднесе барање за издавање Б –
интегрирана еколошка дозвола со број УП1 11-61 од 11.03.2021 год. за Инсталација за
депонирање на неопасен отпад со капацитет помал од 50t/ден.
Врз основа на целосен увид во Барањето и Записник од извршен увид на лице
место ИП1.бр.16-275 од 04.03.2022год. се утврди дека барањето е комплетно и дека
влијанието на инсталацијата врз животната средина е во рамките на пропишаните
граници и вредности.
Постапката продолжи со изготвување на Нацрт дозвола, по што беше одржан
состанок на Комисијата за преговори за кој е составен и Записник со бр.УП1 11-61 од
21.03.2022год.
ISO 9001:2015
Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija
Димитар Влахов 4, 1480 Гевгелија- Република Северна Македонија
Tel. ++389 34 213 843, ++389 34 611 353(centrala) ++389 34 216 899(Opstinski centar za uslugi) ++389 34 211 211(Kabinet)
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk
gevgelijao@t.mk
www.gevgelija.gov.mk

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

По завршувањето на постапката, согласно надлежностите кои произлегуваат од
членот 126 и 127 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,
42/2014, 44/2015, 129/2015, 39/2016 и 99/2018) Градоначалникот на општина Гевгелија
донесе одлука како во диспозитивот на ова Решение.
Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15
дена од денот на приемот на Решението до Државна Комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Доставено до:
- Барател
- Архива
- Овластен инспектор

Градоначалник на
општина Гевгелија
Андон Сарамандов
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