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                                                     ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК 
                  за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање 
                   и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 
 
 

I.     ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
      
            Државното правобранителство на Република Северна Македонија има потреба од 
избот на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, за движните ствари 
кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се 
користат од страна на Државното правобранителство на Република Северна Македонија. 
 

II.       ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
              
              Предмет на јавниот повик се движни ствари кои поради нивната дотраеност, 
неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на Државното 
правобранителство на Република Северна Македонија и истите се наоѓаат на локации во 
Државните правобранителство за подрачје Скопје. 
              Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во прилог 
на истиот, по вид на предмети и локација на која истите се наоѓаат. 
 
            Избраното правно лице има обврска да изврши преземање на движните ствари 
предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги транспортира како отпад 
на соодветен начин, во согласност со законските прописи. 
 

III.  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
 
          Критериум за избор на правно лице е рокот за преземање на движните ствари 
предмет на јавниот повик. 
         Преземањето на движните ствари е без надомест. 
         Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на движните 
ствари предмет на јавниот повик, во тој случај ќе се избере правното лице кое прво 
поднело пријава за учество во архивата на Државното правобранителство на Република 
Северна Македонија. 
        Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице, Државното 
правобранителство ќе изврши избор на тоа правно лице. 
 

IV.     ПРАВО НА УЧЕСТВО 
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            Право да поднесат пријава за учество имаат сите заинтересирани правни лица 
регистрирани за вршење на дејноста предмет на јавниот повик, односно кои вршат дејност 
или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад. 
       
Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве: 
 
        *Способност за вршење на дејност, 
        -ДРД образец за регистрирана дејност, 
         -Важечка дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад издадена од надлежен орган. 
 

 Техничка и професионална способност 
     -Изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на 
предметот на јавниот повик, 
      -Изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое 
време доволен број на лица за извршување на услугата предмет на јавниот повик. 
 
         Документите за способност за вршење на професионална дејност, како и техничка 
и професионална способност се приложуваат во оригинал или во копија заверена од 
правното лице со потпис на одговорното лице и со назнака “ Верно на оригиналот“. 
         Доколку избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во тој 
случај склучување на договор ќе му биде понудено на наредното правно лице кое 
поднело пријава за учество и соодветна документација предвидена во јавниот повик. 

 
V.ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА 
 
             Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 08,00 до 15,00 
часот во Државното правобранителство на Република Северна Македонија. 
            Лице за контакт во врска со јавниот повик е Благица Михајлоска тел.075 402 981 
електронска адреса: pravniraboti@dprsm.gov.mk  и Сабедин Муслији тел.бр.072 237 001 , 
електронска адреса s.musliji@dprsm.gov.mk. 
 
VI.КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО 
 
            Краен рок за доставување на пријава за учество е                     до 15,30 
часот.Пријавите се поднесуваат: 
              -по пошта на следната адреса:Државно правобранителство на Република Северна 
Македонија, бул.Гоце Делчев бр.18, зграда на Јавно радиодифузно претпријатие 
“Национална Радиотелевизија“ Скопје, 6-ти кат, или 
              -директно во архивата на Државното правобранителство на Република Северна 
Македонија, бул.Гоце Делчев бр.18 зграда на Јавно радиодифузно претпријатие 
“Национална Радиотелевизија“ Скопје, 6-ти кат. 
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              Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок се отфрла како 
ненавремена.Правното лице го приложува оригиналниот примерок од пријавата со 
документите кон неа во затворен коверт. 
               Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт за правните 
лица кои ќе поднесат пријава за учество на јавниот повик преку пошта или директно во 
архивата на Државното правобранителство на Република Северна Македонија: 
 
 
 
„Не отворај“                                                                                    За  јавен повик 

 
за избор на правно лице кое 
врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или 
транспортирање,преработка,       
рециклирање и уништување на отпад 
 
 

 
 

Државно правобранителство на 
Република Северна Македонија, бул.Гоце 
Делчев бр.18, зграда на Јавно радиодифузно 
претпријатие “Национална Радиотелевизија“ 
Скопје, 6-ти кат 

 
 
 
 
 

 
 
            

VII.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
 
                Правното лице со кое Државното правобранителство на Република Северна 
Македонија ќе склучи договор е должно да изврши преземање на движните ствари 
предмет на јавниот повик од локациите наведени во Прилог 1, истите да ги транспортира 
на соодветен начин, согласно законските прописи.Државното правобранителство на 
Република Северна Македонија и избраното правно лице се должни да извршат 
записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик. 
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1 
Куќиште без име   

кг 
4 Скопје 

2 
Куќиште дигитал 5100 кг 1 Скопје 

3 
Куќиште дигитал 510 кг 1 Скопје 

4 

Монитор Fujitsu  кг 2 Скопје 

5 

Монитор мак кг 1 Скопје 

6 

Монитор CTX кг 1 Скопје 

7 
Монитор Самтрон 
 

кг 1 Скопје 

8 
Монитор Компак 
 

кг 1 Скопје 

9 
Телефон Нокиа 100 публик кг 10 Скопје 

10 
Телефон Нокиа Е72 кг 1 Скопје 

11 
Телефон Нокиа Е700 кг 1 Скопје 

12 

Телефон Алкател Onetouch 20.05 public кг 10 Скопје 

13 
Печатар Самсунг МЛ 1675 инв.бр.01015 кг 1 Скопје 

14 
Климиа филиа сплит систем со 
инв.бр.00421 

кг 1 Скопје 

15 
Компјутер Пентиум Е2180 со 
инв.бр.00387 

кг 1 
 

Скопје 

16 
Столица стара инв.бр.00550 кг 1 Скопје 

17 
Фотеља-столче стара со инв.бр.00023 кг 1 Скопје 

18 
Фотеља-столче стара со инв.бр.00024 кг 1 Скопје 

19 
Фотеља-столче стара со инв.бр.00022 кг 1 Скопје 

20 
Фотеља-столче стара со инв.бр.00025 кг 1 Скопје 

21 
Фотеља букле/3 стара со инв.бр.00301 кг 1 Скопје 
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22 
Фотеља стара со инв.бр.00563 кг 1 Скопје 

23 
Столица стара со инв.бр.00568 кг 1 Скопје 

24 
Столица стара со инв.бр.00569 кг 1 Скопје 

25 
Факс машина ОКИФЦЕ86 со инв.бр.00222 кг 1 Скопје 

26 
Фотеља 0204815/1 стара со инв.бр.00001 кг 1 Скопје 

27 
Фотеља 0204815/2 стара со инв.бр.00002 кг 1 Скопје 

28 
Фотеља-0204815/3 со инв.бр.00003 кг 1 Скопје 

29 
Машина за рачунање со инв.бр.00325 кг 1 Скопје 

30 
Машина за рачунање со инв.бр.00326 кг 1 Скопје 

31 
Печатач самсунг мл 167 со инв.бр.01015 кг 1 Скопје 

32 
Работно биро-старо со инв.бр.00012 кг 1 Скопје 

33 
Фотеља 02048 стара со инв.бр.00015 кг 1 Скопје 

34 
Офсет МК стлици со инв.бр.00176 кг 1 Скопје 

35 
Телевизор со инв.бр.00194 кг 1 Скопје 

36 
Монитор со инв.бр.00242 кг 1 Скопје 

37 
Клима фуего фг-120 со инв.бр.00442 кг 1 Скопје 

38 
Фотеља кафена стара со инв.бр.00472 кг 1 Скопје 

39 

Правосмукалка без бр. кг 1 Скопје 

40 

Телефон Сону Ериксон Т700И кг 1 Скопје 

41 

Монитор Самтрон со инв.бр.0052 кг 1 Скопје 

42 

Куќиште со инв.број.00489 кг 1 Скопје 
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43 

Табла со сериски бр.00011 кг 1 Скопје 

44 

Кожна фотелја голема бр.0778 кг 1 Скопје 

45 

Столица стара со инв.бр.776 кг 1 Скопје 

46 

Столица стара со инв.бр.777 кг 1 Скопје 

47 

Факс бротхер со инв.бр.781 кг 1 Скопје 

48 

Мобилен телефон Нокиа 7230 кг 1 Скопје 

49 

Телефон алкател ОТ 363 кг 1 Скопје 

50 

Компјутер со сериски бр.224 кг 1 Скопје 

51 

Компјутер со сериски бр.233 кг 1 Скопје 

52 

Компјутер со сериски бр.244 кг 1 Скопје 

53 

Компјутер со сериски бр.262 ХП5500 кг 1 Скопје 

54 

Мобилен телефон   кг 1 Скопје 

55 

Монитор Microsoft HP5500 кг 1 Скопје 

56 

Монитор Hjundai 0895 кг 1 Скопје 

57 

Куќиште Анхоч  со инв.бр.0894 кг 1 Скопје 
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58 

Килим со инв.бр.0760,0761 и 0762 кг 3 Скопје 

59 

Фотелја стара со инв.бр.0744 и 0745 кг 2 Скопје 

60 

Табла со инв.бр 00061 кг 1 Скопје 

61 

Мобилен телефон алкател One touch 
20.05 public 

кг 1 Скопје 

62 

Табла  кг 1 Скопје 

63 

Компјуер Microsoft HP 5500 со 
ин.бр.00232 и 00234 

кг 2 Скопје 

64 

Компјутери ХП 5500 со инв.броеви 00252 
и 00253 

кг 2 Скопје 

65 

Боја ѕидна со инв.бр.15 кг 1 Скопје 

66 

Вентилатор со инв.бр.21 кг 1 Скопје 

67 

Вентилатор со инв.бр.22 кг 1 Скопје 

68 

Клима фонко со инв.бр.00552 кг 1 Скопје 

69 

Мобилен телефон Алкател 363 кг 1 Скопје 

70 

Вентилатор со инв.бр.00011 кг 1 Скопје 

71 

Компјутер CPU  кг 1 Скопје 

72 

Принтер ХП3820 со инв.бр.00286 кг 1 Скопје 
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73 

Клима фонко со инв.бр.0821 кг 1 Скопје 

74 

Куќиште со инв.бр.00249 кг 1 Скопје 

75 

Монитор со инв.бр.00230 кг 1 Скопје 

76 

Принтер ХП laserjet 1015 со инв.бр.00274 кг 1 Скопје 

77 

Стол стар со инв.бр.946 кг 1 Скопје 

78 

Работен стол стар со инв.бр.947 кг 1 Скопје 

79 

Шкаф стар со инв.бр.711 кг 1 Скопје 

80 

Шкаф стар со инв.бр.712 кг 1 Скопје 

81 

Шкаф стар со инв.бр.713 кг 1 Скопје 

82 

Шкаф стар со инв.бр.714 кг 1 Скопје 

83 

Шкаф стар со инв.бр.715 кг 1 Скопје 

84 

Мал шкаф стар со инв.бр.716 кг 1 Скопје 

85 

Мал Шкаф стар со инв.бр.717 кг 1 Скопје 

86 

Работна маса стара со инв.бр.718 кг 1 Скопје 

87 

Работна маса стара со инв.бр.719 кг 1 Скопје 
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88 

Работна маса стара со инв бр.720 кг 1 Скопје 

89 

Работна маса стара со инв.бр.721 кг 1 Скопје 

90 

Работна маса стара со инв.бр.722 кг 1 Скопје 

91 

Масиче старо со инв.бр.723 кг 1 Скопје 

92 

Масиче старо со инв.бр.724 кг 1 Скопје 

93 

Масиче старо со инв.бр.725 кг 1 Скопје 

94 

Стол стар со инв.бр.726 кг 1 Скопје 

95 

Стол стар со инв.бр.727 кг 1 Скопје 

96 

Стол стар со инв.бр.728 кг 1 Скопје 

97 

Фотеља стара со инв.бр.729 кг 1 Скопје 

98 

Фотеља стара со инв.бр.730 кг 1 Скопје 

99 

Фотеља стара со инв.бр.731 кг 1 Скопје 

100 

Фотеља стара со инв.бр.732 кг 1 Скопје 

101 

Фотеља стара со инв бр.733 кг 1 Скопје 

102 

Фотеља стара со инв.бр.734 кг 1 Скопје 
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Заклучно со реден број    
 
Прилог 2 
 
Пријава за учество 
 
                                     (Правно лице, архивски број, датум и место) 
 
Во врска со јавниот повик, објавен од страна на Државното правобранителство на 
Република Северна Македонија за избор на правно лице кое врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на 
отпад, ја поднесуваме следната пријава за учество: 
 
I.ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
 
1.Име на правно лице_______________________________________ 
2.Контакт информации______________________________________ 
-Адреса:_______________________________________________________ 
-Телефон:________________________________ 
-Факс:______________________________ 
-Е-пошта:______________________________________ 
-Лице за контакт:___________________________________ 
3.Одговорно лице:________________________________________ 
(лице кое ќе биде задолжено за реализација) 
4.Даночен број:______________________________________________ 
5.Матичен број_____________________________________________ 
 
                   Со поднесување на оваа пријава за учество, изјавувам дека рокот во кој ќе 
извршиме преземање на движните ствари предмет на јавниот повик 
изнесува_____________денови од денот на склучување на договорот. 

103 

Фотеља стара со инв.бр.735 кг 1 Скопје 

104 

Компјутер Microsoft HP 5500 кг 1 Скопје 

105 

Теписон со инв.бр.00201 кг 1 Скопје 

106 

Теписон поднаоблога 00332 кг 1 Скопје 
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                 Исто така, со поднесување на оваа пријава за учество во целост ги прифаќаме 
условите предвидени во јавниот повик и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите 
постапката. 
 
                                                                          Одговорно лице во правното лице 
                                                                                    __________________________ 
                                                                                    (име, презиме и потпис) 
 
Пријавата за учество ја потпишува одговорно лице на правното лице 
 
 
 
                                        И  З  Ј  А  В  А 
 
             Јас долупотпишаниот _________________________________________ во својство на 
одговорно лице под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека 
располагам со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на јавниот 
повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 
 
                                                                                                                   Одговорно лице 
                                                                                                                _________________ 
Изјавата ја потпишува одговорното лице 
 
 
                                      И  З  Ј  А  В  А 
 
             Јас долупотпишаниот _________________________________________ во својство на 
одговорно лице под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека  за 
непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на 
лица за извршување на услугата предметот на јавниот повик за избор на правно лице кое 
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад 
 
                                                                                                                   Одговорно лице 
                                                                                                                _________________ 
Изјавата ја потпишува одговорното лице 
 
 
   


