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Прилог бр. 1 Текобна состојба 
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Прилог бр. 2 Имотен лист 
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Прилог бр. 3 Договор за концесија 
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Прилог бр. 4 Концесиски простор 
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Прилог бр. 5 Дозвола за експлоатација 
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Прилог бр. 6 Распоред на објекти во инсталацијата 
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Приог бр. 7 Договор со ЈКП 
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Прилог бр. 8 Договор за чистење на септичка јама 
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Прилог бр. 9 Дозвола за користење на бунар 
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Прилог 9.1 Барање за продолжување на дозволата за користење на бунар 

  



Барање за продолжување на Б интегрирана еколошка дозвола - “СОПОТ“ Куманово 

РИ-ОПУСПРОЕКТ 104 

 

 



Барање за продолжување на Б интегрирана еколошка дозвола - “СОПОТ“ Куманово 

РИ-ОПУСПРОЕКТ 105 

 

 



Барање за продолжување на Б интегрирана еколошка дозвола - “СОПОТ“ Куманово 

РИ-ОПУСПРОЕКТ 106 

 

Прилог бр. 10 Водостопанска согласнот 
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Прилог бр. 11 Договор за превземање на отпадни материјали 



Барање за продолжување на Б интегрирана еколошка дозвола - “СОПОТ“ Куманово 

РИ-ОПУСПРОЕКТ 111 

 

Прилог бр. 12 Договор за превземање на отпадни масла 
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Прилог бр. 13 Договор за одржување на рударско техничка опрема 
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Прилог бр. 14 Договор за изведување на дупчешки работи 
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Прилог бр.  15 Договор за давање на противпожарни услуги 
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Прилог бр. 16 Согласност за локација на резервоар за нафта 
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Прилог бр. 17 Анализа на вода од бунар 
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Прилог бр. 18 Извештај од мерење на имисија на прашина 
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Прилог бр. 19 Извештај од мерење на бучава 
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Прилог бр. 20 Договор за подигање на отпадни гуми 
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Прилог бр. 21 Сертификат за сообразност 
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Прилог бр. 21 Микро локација на инсталацијата - Google Earth 
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Прилог бр. 22 Макролокција на инсталацијата - Google Earth 

  
 

 


