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ИНСТРУКЦИИ 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 согласно со Одлуката за давање на согласност од Владата на 
Република Северна Македонија бр.40-2792/2 од 30.03.2021 година, за 
спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад објавена во („Службен Весник на 
Република Северна Македонија“бр.73/21 од 02.04.2021 година). 

 
 
1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВЕН ПОВИК 
 
Предмет на јавниот повик се движни ствари кои поради нивната 

дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од 
страна на Апелационен суд Гостивар и истите не можат да се продадат или 
разменат. 

 
Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во 

прилог кон Инструкцијата (Прилог 1) со назив/опис на движната ствар, марка, 
модел,  инвентарен број и количина. 

 
Избраното правно лице има обврска да изврши преземање на движните 

ствари предмет на јавниот повик од наведената локација и истите да ги 
транспортира како отпад на соодветен начин, во согласност со законските 
прописи. 

 
 
2.КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Критериум за избор на правно лице преземање на движните ствари 

предмет на јавниот повик во најкраток можен рок, без надомест. 
 

Доколку повеќе правни лица понудат ист рок на превземање, во тој случај 
за најповолен понудувач ќе биде избран оној понудувач кој прв поднел пријава 
во архивата на Апелационен суд Гостивар (по пошта или директно), која може да 
се поднесе секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот. 
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Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице 
и доколку истиот ги исполнува условите, Апелационен суд Гостивар ќе изврши 
избор на тоа правно лице. 

 
 
3.ПРАВО НА УЧЕСТВО И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Право да поднесат пријава имаат сите заинтересирани домашни правни 

лица кои вршат дејност односно поседуваат дозвола за собирање и/или 
транспортирање на отпад. 

 
Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве: 
 
1.Способност за вршење професионална дејност: 
- документ за регистриран дејност – ДРД образец и 
- важечка дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 

рециклирање и уништување на отпадиздадена од надлежен орган (отпад од 
дрво, метал, пластика и електричен/електронски). 

 
2.Техничка или професионална способност: 
- изјава дека располага со соодветни транспортни средства за 

извршување на предметот на јавниот повик и  
- 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, согласно законските прописи. 

- изјава дека по преземањето на електричната, електронската и 
информатичката опрема (персоналните компјутери, преносните компјутери, 
дисковите друго, во кои има медиуми со податоци) дека истите ке бидат 
соодветно уништени и рециклирани во согласност со законските прописи и нема 
да се злоупотребат податците од информатичката опрема. 

 
Документите за способност за вршење професионална дејност се 

приложуваат во оригинал или во копија заверена од правното лице со потпис на 
одговорното лице-управителот 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 учествои соодветна документација предвидена во 
јавниот повик. 

 
4.КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
 
Краен рок за доставување на пријавите е 19.04.2021 година до 15:00 

часот. 
 
 Пријавите се поднесуваат: 
- по пошта или директно на следнава адреса: Апелационен суд Гостивар   
  Ул. Живко Брајковски бр.1, 1230 Гостивар. 

            Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла како 

задоцнета. Правното лице го приложува оригиналниот примерок на пријавата со 

документите кон неа во затворен коверт.  

Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт на 
правните лица кои поднеле пријава за учество заедно со документите: 
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“Не отворај” 
 
                                                                                          за јавен повик за 

                                                                    избор на правно лице кое врши 
                                                                             дејност или поседува                      
                                                                        дозвола за собирање и/или   

                                                                     транспортирање на отпад 
 
ДО: 
            Апелационен суд Гостивар 
             Ул. Живко Брајковски бр.1,  
                    1230 Гостивар 
                   

 
 

 
5.ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ  ЗА УЧЕСТВО 
 
Јавното отворање на пристигнатите пријави ќе се одржи на 22.04.2021 

година во 12:00 часот во салата на Апелационен суд Гостивар , ул. Живко 
Брајковски бр.1, 3 кат, Гостивар. 

Сите заинтересирани учесници на отворањето на понудите се должни со 
себе да имаат лична исправа односно полномошно како доказ дека го застапува 
правното лице кое поднело пријава. 

 
6.ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Апелацонен суд Гостивар по истекот на 3 дена од денот на донесувањето 

на одлуката за избор на правнолице кое врши дејност или поседува дозвола за 

собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на 

отпад и кое ќе изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, 

ќе го извести во писмена форма избраното правно лице.  

Истовремено, Апелацонен суд Гостивар ќе ги извести сите правни лица 

кои учествувале на јавниот повик за извршениот избор. 

 
7.СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР 
 
Избраниот најповолен понудувач има обрска, по склучување на договорот, 

да ги превземе движните ствари од Апелационен суд Гостивар во рокот кој го 
има наведено во пријавата и да ги транспортира како отпад на соодветен начин, 
согласно законските прописи. 

За превземањето на движните ствари, предмет на јавниот повик, ќе се 
направи записник за примопредавање. 

Доколку избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во 
тој случај договор ќе се склучи со наредното правно лице кое поднело пријава и 
соодветна документација. 
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8.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ 
 
 
Правното лице со кој Апелационен суд Гостивар ќе склучи договор е 

должен да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик  во 
просторијата на Апелациониот суд Гостивар во 3 - кат, Ул. Живко Брајковски 
бр.1, 1230 Гостивар, и истите да ги транспортираат на соодветен начин, 
согласно законските прописи. 

Апелационен суд Гостивар и избрани правно лица се должни да извршат 
записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик.  

 
9.ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА 
 
Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 08:00 до 

15:00 часот, лице за контакт Седула Мемеди, тел.070-314-531.  
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Прилог 1 – Табела на движни ствари по видови и количина 
 

 I. 
Р. 

Бр. 
 

Назив на основно 
средство 

 
Количина 

 
Инвентарен број 

 
Сегашна 
вредност 

1. Лаптоп ХП 4500 5 522; 523; 524; 525; 526;   0,00 

2. Лаптоп Ком Прес 2100 6 527; 528; 529; 530; 531; 532;  0,00 

3. Компјутер Греате Вал 12 431; 432; 433; 434; 435; 436; 
437; 438; 439; 440; 444; 445; 

0,00 

4. Компјутер Ком Траде 3 477; 478; 479;  0,00 

5. Компјутер Делукс 2 396; 397;  0,00 

6. Компјутер Анхоч 1 493; 0,00 

7. Компјутер 3 513;516; 520; 0,00 

8. Монитор Самсунг - 19 3 424; 425; 426;  0,00 

9. Монитор Греате Вал - 
17 

7 446; 447; 448; 449; 457; 458; 
460; 

0,00 

12. Монитор Ацер 1 481; 0,00 

13. Леново Е 73 1 569; 0,00 

14. Фотокопир Канон 2016 1 024; 0,00 

15. Печатар Канон 3 384; 385; 387; 0,00 

16. Печатар ХП 1018 5 391; 392; 393; 394; 395; 0,00 

17. Печатар ХП 1005 5 409; 411; 414; 484; 485;  0,00 

18. Печатар Лексмарк 3 505; 506; 509; 0,00 

19. Г-Тецц 650 ВА  2 573; 574; 0,00 

20. УПС 500 ВА 4 417; 418; 419; 421; 0,00 

21. УПС Хандан 12 461; 462; 463; 464; 465; 466; 
467;468; 469; 470; 471; 472; 

0,00 

22. Телефон Панасоник 
 

10 027; 028; 029; 030; 031; 032; 
033; 034; 035; 036; 

0,00 

23. Климатизњр Фероли 
ПЦ7-7000 

1 003; 0,00 

24. Климатизњр Фероли 
ПЦ7-1200 

2 010;  011; 0,00 

25. Климатизњр Фероли 2 014; 015; 0,00 

 
II. 

Р. 
Бр. 

 
Назив на основно 

средство 

 
Количина 

 
Инвентарен број 

 
Сегашна 
вредност 

  1. Теписони + Стази 68,6 m2 020; 021; 022; 0,00 

  2. Килими Волнени 114,7 m2 19; 0,00 

  3. Вариолајт Завеси 87,02 m2 23; 0,00 

  4. C4102- Работна столица 1 287; 0,00 

  5. Ф1002Ц Работна 
фотеља Низок 

6 248; 262; 263; 264; 265; 
266;  

0,00 



 

6 

 

 


