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ЈАВЕН ПОВИК  
ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА 
ОТПАД 

 
 

Агенцијата за остварување на правата на заедниците, врз основа на член 42 став 

(3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” 

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр.101/19, 275/19 и 122/21), согласно Одлуката за расходување на 

средства за 2020 година бр.03-43/4 од 24.02.2022 година и Одлуката за давање на 

согласност 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 бр.41-1935/1 од 22 март 2022 година, донесена од Владата на 

Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Северна Македонија“ 

бр.74 од 24 март 2022 година), објавува јавен повик за избор на правнo лицe кое врши 

дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 

рециклирање и уништување на отпад за движни ствари - електронска, електрична и 

информатичка опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 

технолошки застарени и истите не се користат од страна на Агенцијата за остварување 

на правата на заедниците. 

Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на 

движните ствари - електронска, електрична и информатичка опрема предмет на јавниот 

повик и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со 

законските прописи. 

Движните ствари се наоѓаат во  просториите на Агенцијата за остварување на 

правата на заедниците на првиот кат во зградата на Министерството за политички 

систем и односи меѓу заедниците на ул. „Филип Втори Македонски” бр.11 - Скопје. 

Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои 

поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 

рециклираање и уништување на отпад, издадена од надлежен орган. 

Лицe за контакт во врска со јавниот повик: Лидија Јакимовска, телефон за 

контакт: 070/225-414,  електронска адреса: lidija.jakimovska@aopz.gov.mk 

Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари), како и 

потребна документација во врска со јавниот повик може да се подигне лично од 

просториите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците на ул.„Филип 

Втори Македонски’’ бр.11 – Скопје или на веб страната на АОПЗ (aopz.gov.mk): Јавен 

повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 

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

отпад објавен на веб страната на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. 
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Краен рок за доставување на пријавите за учество е 08.04.2022 година до 15:30 

часот.  

 

        ЗА 

Комисија 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 

 

ИНСТРУКЦИЈА ПП ЈАВЕН ППВИК 

за избпр на правнп лице кпе врши дејнпст или ппседува дпзвпла за спбираое и/или 

трансппртираое, прерабптка, рециклираое и уништуваое на птпад 

 

I.OПШТИ ИНФПРМАЦИИ 

Агенцијата за остварување на правата на заедниците има пптреба пд избпр на 

правнп лице кпе врши дејнпст или ппседува дпзвпла за спбираое и/или 

трансппртираое, прерабптка, рециклираое и уништуваое на птпад, за движните 

ствари кпи ппради нивната дптраенпст, неупптребливпст или технплпшка застаренпст 

не се кпристат пд страна на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.  

 

II.ППИС НА ПРЕДМЕТПТ НА ЈАВНИПТ ППВИК 

Предмет на јавнипт ппвик се движни ствари - електрпнска, кпмпјутерска и друга 

инфпрматичка ппрема кпи ппради нивната дптраенпст, неупптребливпст или 

технплпшка застаренпст не се кпристат пд страна на Агенцијата за пстваруваое на 

правата на заедниците и истите се напдаат вп прпстприите на Агенцијата за 

пстваруваое на правата на заедниците.  

Движните ствари - електрпнска, кпмпјутерска и друга инфпрматичка ппрема кпи се 

предмет на јавнипт ппвик деталнп се ппишани вп прилпг кпн Инструкцијата (Прилпг 1) листа на 

движни ствари.   
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       Избранптп правнп лице има пбврска да изврши преземаое на движните ствари 

предмет на јавнипт ппвик пд наведената лпкација и истите да ги трансппртира какп 

птпад на сппдветен начин, вп спгласнпст сп закпнските прпписи. 

 

III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБПР 

Критериум за избпр на правнп лице е рпкпт за преземаое на движните ствари 

предмет на јавнипт ппвик. 

Преземаоетп на движните ствари е без надпмест. 

Дпкплку ппвеќе правни лица ппнудат истп времетраеое на преземаое на 

движните ствари предмет на јавнипт ппвик, вп тпј случај ќе се избере правнптп лице 

кпе првп ппднелп пријава за учествп вп архивата на Агенцијата за остварување на 

правата на заедниците.  

Дпкплку е пристигната самп една пријава за учествп пд еднп правнп лице, 

Агенцијата за остварување на правата на заедниците ќе изврши избпр на тпа правнп 

лице. 

 

IV. ПРАВП НА УЧЕСТВП 

Правп да ппднесат пријава за учествп имаат сите заинтересирани дпмашни 

правни лица регистрирани за вршеое на дејнпста предмет на јавнипт ппвик, пднпснп 

кпи вршат дејнпст или ппседуваат дпзвпла за спбираое и/или трансппртираое 

прерабптка, рециклираое и уништуваое на птпад. 

Дпкументи кпи треба да се дпстават кпн пријавата за учествп се следниве: 

 Сппспбнпст за вршеое на дејнпст 

- Важечка дпзвпла за спбираое и/или трансппртираое, прерабптка, 

рециклираое и уништуваое на птпад издадена пд надлежен прган. 

 Техничка и прпфесипнална сппспбнпст 
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- изјава дека распплага сп сппдветни трансппртни средства за извршуваое на 

предметпт на jавнипт ппвик. 

- изјава дека за непреченп извршуваое на услугата ќе има на распплагаое вп 

секпе време дпвплен брпј на лица за извршуваое на услугата предмет на јавнипт 

ппвик и  

            - изјава дека пп преземаоетп на електричната, електрпнската и инфпрматичката 
ппрема (перспналните кпмпјутери, пренпсните кпмпјутери, серверите, дискпвите 
другп, вп кпи има медиуми сп ппдатпци) дека истите ќе бидат сппдветнп уништени и 
рециклирани вп спгласнпст сп закпнските прпписи и нема да се злпупптребат 
ппдатпците пд инфпрматичката ппрема. 
 

Дпкументите за сппспбнпст за вршеое на прпфесипнална дејнпст, какп и 

техничка и прпфесипнална сппспбнпст се прилпжуваат вп пригинал или вп кппија 

заверена пд правнптп лице сп пптпис на пдгпвпрнптп лице и сп назнака „Вернп на 

пригиналпт“. 

Дпкплку избранптп правнп лице се пткаже пд склучуваое на дпгпвпрпт, вп тпј 

случај склучуваое на дпгпвпр ќе му биде ппнуденп на нареднптп правнп лице кпе 

ппднелп пријава за учествп и сппдветна дпкументација предвидена вп јавнипт ппвик. 

 

V. ПРАШАОА И ППЈАСНУВАОА 

Ппдетални инфпрмации мпже да се дпбијат секпј рабптен ден пд 07:30 дп 15:30 

часпт вп Агенцијата за остварување на правата на заедниците.  

Лице за кпнтакт вп врска сп јавнипт ппвик е Лидија Јакимовска, телефон за 

контакт: 070/225-414,  електронска адреса: lidija.jakimovska@aopz.gov.mk 
 

VI. КРАЕН РПК ЗА ДПСТАВУВАОЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВП 

Краен рпк за дпставуваое на пријава за учествп е 08.04.2022 гпдина дп 15:30 

часпт. Пријавите се ппднесуваат: 

- пп ппшта на следнава адреса: Агенцијата за остварување на правата на 

заедниците, ул. „Филип Втпри Македпнски“ бр.11 – 1000 Скппје, или 
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- директнп вп архивата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, 

адреса: ул.„Филип Втпри Македпнски“ бр.11 - Скппје.  

Пријавата кпја е ппднесена пп истекпт на крајнипт рпк, се птфрла какп 

задпцнета. Правнптп лице гп прилпжува пригиналнипт примерпк на пријавата сп 

дпкументите кпн неа вп затвпрен кпверт. 

Пример какп треба да изгледа предната страна на затвпренипт кпверт за 

правните лица кпи ќе ппднесуваат пријава за учествп на јавнипт ппвик преку ппшта 

или директнп вп архивата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. 

 

„Не птвпрај“                                                                   За  јавен ппвик 

                                                                     за избпр на правнп лице кпе врши дејнпст    

                                                                     или ппседува дпзвпла за спбираое и/или  

                                                                     трансппртираое,прерабптка, рециклираое   

                                                                     и уништуваое на птпад 

 

 Агенцијата за остварување на правата на заедниците   

ул. „Филип Втпри Македпнски“, бр.11 

1000 Скппје 

           

 

 

VII. СКЛУЧУВАОЕ ДПГПВПР 

Агенцијата за остварување на правата на заедниците  пп истекпт на 3 дена пд 

денпт на дпнесуваоетп на пдлуката за избпр на правнп лице кпе врши дејнпст или 

ппседува дпзвпла за спбираое и/или трансппртираое, прерабптка, рециклираое на 
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птпад и кпе ќе изврши преземаое на движните ствари предмет на јавнипт ппвик, ќе гo 

извести вп писмена фпрма избранoтп правнп лице. Истпвременп, Агенцијата за 

остварување на правата на заедниците  ќе ги извести сите правни лица кпи учествувале 

на јавнипт ппвик за извршенипт избпр. 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците  ќе склучи дпгпвпр сп 

правнптп лице кпе ги испплнува услпвите наведени вп јавнипт ппвик. 

 

VIII.ПБВРСКИ НА ИЗБРАНПТП ПРАВНП ЛИЦЕ ПП СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ 

Правнптп лице сп кпе Агенцијата за остварување на правата на заедниците  ќе 

склучи дпгпвпр е дплжнп да изврши преземаое на движните ствари предмет на 

јавнипт ппвик пд наведената лпкацијата и истите да ги трансппртира на сппдветен 

начин, спгласнп закпнските прпписи. 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците  и избранптп правнп лице 

се дплжни да извршат записничкп примппредаваое на движните ствари предмет на 

јавнипт ппвик. 

 

Прилог 1 
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 Р. 

бр

Основно 

сред ство Назив

Датум 

набавка

Набавна 

вред ност 

(д енари)

Сегашна 

вред ност  

(д енари)

Проценета 

вред ност  

(д енари)

1 000029 Б-КЕЈБОАРД ПС/2 10/19/2009 438 0 0

2 000034 Б-МОУСЕ УСБ ОПТИКАЛМАУС 10/19/2009 253 0 0

3 000037 Б-ЦИБЕРНЕТ СЛУшАЛКИ И МИКРОФОН 10/19/2009 224 0 0

4 000038 Б-ЦИБЕРНЕТ СЛУшАЛКИ И МИКРОФОН 10/19/2009 224 0 0

5 000041 Б-КАСЕ,МАКРО АТХ КУѓИшТЕ 10/19/2009 28728 0 0

6 000043 Б-КАСЕ,МАКРО АТХ КУѓИшТЕ 10/19/2009 25354 0 0

7 000187 КОМПАК ЕВО5106С33КН9ЗБ4Е9 1/10/2011 1 1 0

8 000188 КОМПАК ЕВО5106С33ЛДБЗЦ033 1/10/2011 1 1 0

9 000189 КОМПАК ЕВО5106С33КН92Б4ЕБ 1/10/2011 1 1 0

10 000190 КОМПАК ЕВО5106С33КН9ЗБ4ФБ 1/10/2011 1 1 0

11 000191 КОМПАК ЕВО5106С33КН9ЗБ4АВВ 1/10/2011 1 1 0

12 000192 КОМПАК ЕВО5106С33КН9ЗБ4ФМ 1/10/2011 1 1 0

13 000193 КОМПАК ЕВО510ЦЗБ3120Ц9Н 1/10/2011 1 1 0

14 000194 КОМПАК ЕВО510ЦЗБ3120Ц7В 1/10/2011 1 1 0

15 000195 КОМПАК ЕВО510ЦЗЦ452104Х 1/10/2011 1 1 0

16 000196 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

17 000197 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

18 000198 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

19 000199 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

20 000200 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

21 000201 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

22 000203 ТАСТАТУРА/КОМПАК ЕВО510 1/10/2011 1 1 0

23 000208 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

24 000210 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

25 000214 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

26 000225 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

27 000226 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

28 000227 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

29 000228 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

30 000229 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

31 000230 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

32 000231 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

33 000232 МОНИТОР КОМПАК 1/10/2011 1 1 0

34 000246 КОМПЈ.ИНТЕЛ Г1610 2,60 ГХЗДУЕЛ ЦОРЕ,2МБ ЦАСХЕ 10/29/2013 10709 0 0

35 000248 ТАСТАТУРА ДЕЛУХ ДЛК-6010П 10/29/2013 181 0 0

36 000262 ЗВУ^НИЦИ ДЕЛУХ ДЛС 10/29/2013 211 0 0

37 000035 Б-МОУСЕ УСБ ОПТИКАЛМАУС 10/19/2009 253 0 0

38 000205 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

39 000206 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

40 000207 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

41 000209 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

42 000211 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

43 000212 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

44 000213 МАУСИ/КОМПАК ЕВО  510 1/10/2011 1 1 0

45 000342 МАУС 8/14/2015 194 0 0

Вкупно 0

Агенција за остварување на правата на заедниците
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- АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ - 

 

Заклучно со реден број 45.   
 

 

 

Прилог 2 

 

Пријава за учество 

 

 ___________________________________________________________________________ 

(Правнп лице, архивски брпј, датум и местп) 

 

Вп врска сп јавнипт ппвик, пбјавен пд страна на Агенцијата за остварување на 

правата на заедниците за избпр на правнп лице кпе врши дејнпст или ппседува 

дпзвпла за спбираое и/или трансппртираое, прерабптка, рециклираое и уништуваое 

на птпад, ја ппднесуваме следнава пријава за учествп: 

 

I. ППШТИ ППДАТПЦИ 

 

1. Име на правнп лице: _____________________________________________ 

2. Кпнтакт инфпрмации 

- Адреса: ______________________________________________________ 

- Телефпн: ____________________________________________________ 

- Факс: _______________________________________________________ 

- Е-ппшта: ____________________________________________________ 
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- Лице за кпнтакт: _____________________________________________ 

3. Одгпвпрнп лице: _______________________________________________ 

(лице кпе ќе биде задплженп за реализација) 

4. Данпчен брпј: __________________________________________________ 

5. Матичен брпј _______________________________________________ 

 

 Сп ппднесуваоетп на пваа пријава за учествп, изјавуваме дека рпкпт вп кпј ќе 

извршиме преземаое на движните ствари предмет на јавнипт ппвик изнесува 

__________ денпви пд денпт на склучуваое на дпгпвпрпт. 

 

Истп така, сп ппднесуваое на пваа пријава за учествпвп вп целпст ги прифаќаме 

услпвите предвидени вп јавнипт ппвик и не гп псппруваме Вашетп правп да ја 

ппништите ппстапката. 

 

 

 

Oдговорно лице во правното лице 

                                                                                     _________________________ 

                                                                                          (име, презиме и пптпис) 

 

*Пријавата за учествп ја пптпишува пдгпвпрнп лице на правнптп лице . 
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- АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ - 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

Јас долупотпишаниот _______________________________________ во својство на 

одговорно лице на правното лице __________________________________________под целосна  

материјална и кривична одговорност изјавувам дека располагам со соодветни транспортни 

средства за извршување на предметот на jавниот 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 на правното 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 предмет 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. 

 

 

 

                                                                                                          Oдговорно лице  

 

                                                                                                   ______________________ 

 
*Изјавата ја потпишува одговорното лице 
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И З Ј А В А 

 

 

 

Јас долупотпишаниот __________________________________________ во својство на 

одговорно лице на правното лице______________________________________под целосна 

материјална и кривична одговорност изјавувам дека по преземањето на електричната, 

електронската и информатичката опрема (персоналните компјутери, преносните компјутери, 

серверите, дисковите друго, во кои има медиуми со податоци) дека истите ќе бидат соодветно 

уништени и рециклирани во согласност со законските прописи и нема да се злоупотребат 

податоците од информатичката опрема.   

 

 

 

 

 

                                                                                                           Oдговорно лице  

 

                                                                                                   ______________________ 

 

 
 *Изјавата ја потпишува одговорното лице                                                                                                   
 

 
 
 

 
                 

 
 
 


