РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА ОПАСЕН ОТПАД

Евидентен број

Број и датум на дозволата

1

2
1 , 11-2864/3 од 13.06.2011 важи

1.

до 13.06.2016
8, 11-2885/1 од 08.04.2013 важи

2.

до 08.04.2018

2, 11-10597/3 од 20.12.2011

3.

важи до 20.11.2016

3, 11-420/3 од 23.01.2012 важи

4.

до 23.01.2017

Податоци за правно или
физичко лице кое поседува
дозвола (ЕМБС, даночен број,
седиште и адреса)

Откажана (одземена)
дозвола број и датум
на издавање/датум на
влегување во сила)

3

4

ЈП ДРИСЛА
Ул.Булевар Илинден бб, скопје
М.б. 6533191
Д.б. 4080009506800
ДСОТОУ ПОЛИЕКО БАЛКАНС
ДООЕл
Ул.Маршал Тито бр.53-1,
опш.Центар
М.б 6391850
Д.б. 4030008040258
ФПМИМ МИНОЛ ДООЕЛ Штип
Ул.М-6 м.в. 8-ми км бб Штип
М.б 4329716
Д.б 4029992100373

EKO КЛУБ Битола
Ул.Петра Петровиќ Његош
бр.131,Битола
М.б. 4171543

забелешки

5
Транспот на медицински
отпад
Транспорт на опасен
отпад

Транспорт на
опасен отпад
otpadno maslo

Транспорт на опасен
отпад, медицински отпад

Д.б. 4002990100656
7, 11-1702/1 од 27.02.2013 важи

5.

до 27.02.2018
5, 11-5971/1 од 26.06.2012 важи

6.

до 27.02.2017

6, 11-816/1 06.02.2013 важи до

7.

06.02.2018

21, up1-23/251 од 27/03/2017

8.

важи до 27/03/2027

9, 11-8634/1 oд 26.09.2013 важи

9.

до 25.09.2018

10, 11-401/3 од 10.12.2013 важи

10.

до 09.12.2018

11, 11-612/3 од 12.02.2014 важи

11.

до 11.02.2019

13 11-5118/5 од 23.06.2014

12.

важи до 23.06.2019

ДТУ АУТО ХАУС ЗАКОВСКИ
Ул.1 бр.26, Ново Село
М.б 6535801
Д.б 4044009501764
СИТИ ЛОГИСТИК
Ул.Таки Даскалот бр.4а, опш.Кисела
Вода, Скопје
М.б 6753744
Д.б 4058012511739
ДТПУ МИНЕРАЛ ГРУП ДОО
Ул.Димитар Цветинов бр.50
Опш.Струмица
М.б 6796494
Д.б 4027012516568
EKO TИМ-Скопје
Ул. Перо Наков бб,
Опш.Гази баба
М.б 6371698
Д.б 4030008034550
ДПТУ ЕКО МЕДИКАЛ ДООЕЛ
Ул.Слободан митров-данко бр.37,
Гевгелија
М.б 6897061
Д.б 4006013509339
ДУТ ЕЗО ТЕХ ДООЕЛ
Ул.Булевар Видое Смилевски Бато
бр.25/5-9, Скопје
М.б 6498540
Д.б 4032009502614
ДПИМТ ИЗОЛМОНТ ДООЕЛ
УЛ.Булевар Партизански Одреди
бр.47/3-4,
Опш.Центар
М.б 4026195
Д.б 4030002461910
ДПТУ ЛЕ МАН Марјанчо Дамески
Експорт-импорт
Ул.Божидар Рајковик бр.33
Опш.аеродром , Скопје
М.б 4467612
Д.б 4030992100908

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на опасен
отпад, медицински отпад

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на опасен
отпад, медицински отпад

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на комунален и
други видови на опасен
отпад

13 11-2554/5 од 27,03,2014

13.

важи до 26,03,2019
12 11-2347/6 од 27.03.2014

14.

важи до 26.03.2019

6, 11-816/3 од 06/02/2013 важи

15.

до 06/02/2018

16, 12-161/15 од 17/03/2015
важи до 17/ 03/2020

16.

17, 12уп1-55 од 15/05/2015
важи до 15/05/2025

17.

15, 11-9428/6 o18/11/22014

18.

важи до 18/11/2019

10, 11-10962/4 од 10/12/2013
важи до 09/12/2018

19.

ДПТУ ЕКОНОВА ОИЛ ДОО
Ул.1638 бр.44 опш.Газибаба
М.б 6810560
Д.б 4043012511758
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО
Ул.Борис Кидрич бр.11,
опш.Куманово
М.б 6013368
Д.б 4017005154434
ДТПУ МИНРЕЛАЛ-ГРУП
Ул.Димитар Цветинов бр.50
Струмица
М.б 6796494
Д.б 4027012516586
МАКОИМПЕКС БГ ДООЕЛ
Ул.Горно Лисиче бр.20, Скопјем.б
5760801
Д.б 403000347887

КРИП ТРАНС ДООЕЛ
Ул. Качанички пат бб,
Опш. Бутел
М.б 6742327
Д.б 4038011505173

ДПТУ ИНТЕР МЕДИА ДООЕЛ
Ул.Невена стојкова бр. 17
Опш.Струмица
М.б 5994802
Д.б 4027005144841
ДУТ ЕЗО ТЕХ ДООЕЛ
Ул.Булевар Видое Смилевски Бато
бр.25/5-9
Опш.Аеродром, Скопје
М.б 6498540
Д.б 4032009502614

Транспорт на опасен отпад

Транспорт на опасен
отпад, медицински отпад

Транспорт на опасен отпа,
масти имасла

Отфрлени неоргански
хемикалии што се состојат
од опасни супстанции или
се загадени со нив;
Отфрлени органски
хемикалии што се состојат
од опасни супстанции или
се загадени со нив
Отфрлени неоргански
хемикалии што се состојат
од опасни супстанции или
се загадени со нив;
Отфрлени органски
хемикалии што се состојат
од опасни супстанции или
се загадени со нив
Отпадни масла; отпадн
аелектрична опрема,
отпад од транспортни
цистерни, складишни
резервоари и од миење
буриња;
Отпад што се создава при
истражување, ископување
и физчка и хемиска
обработка на минерални
суровини, отпад од
рафинирање на нфта,
пиролиза на јаглен, отпад
од неоргански хемиски

21, уп-23-251/2017
27/03/2017 важи до 27/03/2027

20.

Друштво за заштита на животната
средина ЕКО-ТЕАМ
Ул. Перо Наков бб, Скопје
М.б 6371698
Д.б 4030008034550

процеи, отпад од ПФПТУ
на превлеки, отпад о
фотографска дејност,
отпад од термички
процеси, отпад од хемиски
обработка на површините
и повлекување н аметали
и други материјали,
хидрометалургија н
аобоени метали, отпад од
обликување и физлка и
механилка обработка на
површините на метали и
плстика, отпадни
хидраулични масла,
отпадни масла за
подмачкување, отпадни
масла за пренос на
топлина, бродски масла,
отпад од одвојувачи
масло/вода, отпад од
течни горива, отпадни
органски растворуваќи,
раздлсадни средста и
реактивни горива
Отпад што се создава при
истражување, ископување
и физчка и хемиска
обработка на минерални
суровини, отпад од
рафинирање на нфта,
пиролиза на јаглен, отпад
од неоргански хемиски
процеи, отпад од ПФПТУ
на превлеки, отпад о
фотографска дејност,
отпад од термички
процеси, отпад од хемиски
обработка на површините
и повлекување н аметали
и други материјали,
хидрометалургија н
аобоени метали, отпад од
обликување и физлка и
механилка обработка на

површините на метали и
плстика, отпадни
хидраулични масла,
отпадни масла за
подмачкување, отпадни
масла за пренос на
топлина, бродски масла,
отпад од одвојувачи
масло/вода, отпад од
течни горива, отпадни
органски растворуваќи,
раздлсадни средста и
реактивни горива, отпад од
пакување, абсорбенти,
крпи за бришење,
материјали од филтри и
заштитна облека што не е
пониаку специјлаизирана,
филтри за масло, флуиди
за системи за кочење,
антифриз што содржи
опасни супстанции, шут од
градење и рушење
(вклучувајќи ископана
почва од загадени
подрачја), отпад што се
создава при заштита на
здравјето на лушето и
животните и/или сродни
истаржувањеа (освен
отпад од кујните и
рестораните кој не
произлегува од
непосредната здравствена
заштита), отпад од
постројкиоте за
постапување со отпад ,
постројки за обработка на
отпадна вода надвор од
местото на создавање и за
подготовка на вода за
пиење и вода за
индустриска употреба),
комунален отпад (отпад од
домаќинстав и сличен

отпад од комерцијлана ,
индустриска и
административна
дејност)вклучувајќи ги
ифраквиите селектиран
отпад)
23, уп1-23-541/2017

21.

18/05/2017 важи до 18/05/2027

24, уп1-23-1365/2017 од
01/12/2017 важи до 01/12/2027

22.

Друштво за трговија и услуги
ЕКО ТЕ РЕЦИКЛЕ ДООЕЛ
Ул. Браќа Миладиновци бр. 1А мв
деребој Тетово
Мб 7136803
Дб 4028016529504
ИВАЛ ТРЕЈД ДОО
Ул. Железничка бр. 28, Штип
Мб 4777921
Д.б 4029994103680

Оловни акумулатори,
никел-кадмиумски
батерии, батерии што
содржат жива, алкални
батерии, други батерии и
акумулатори,
трансформатори и
кондензатори што содржат
ПХБ, компоненти извадени
од отфрлена опрема
поинакви од оние во 16 02
15

