
 

Република МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

С К О П Ј ЕС К О П Ј ЕС К О П Ј ЕС К О П Ј Е 

 

ИНСТРУКЦИЈА ПО ИНСТРУКЦИЈА ПО ИНСТРУКЦИЈА ПО ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИКЈАВЕН ПОВИКЈАВЕН ПОВИКЈАВЕН ПОВИК 

за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола  

за соборање и/или транспортирање на отпад 

 

 

I. OI. OI. OI. OПШТИ ИНФОРМАЦИИПШТИ ИНФОРМАЦИИПШТИ ИНФОРМАЦИИПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Министерството за финансии на Република Македонија има потреба од избор 

на правни лица кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или 

транспортирање на отпад за движните ствари кои поради нивната дотраеност, 

неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на 

Министерството за финансии. 
 

II.II.II.II.ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИКОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИКОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИКОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 

 

    Предмет на јавниот повик седвижни ствари кои поради нивната 

дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на 

Министерството за финансии и истите се наоѓаат во Министерството за финансии во 

Скопје, подрачните одделенија за на Управата за имотно-правни работи во Скопје 

(Гази Баба, Кисела Вода, Карпош и Чаир), Битола, Берово, Валандово,Виница, 

Гевгелија, Гостивар,  Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Крушево, 

Куманово, Неготино,Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, 

Штип и одморалиштето во Дојран. 

 

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. 

 

Избраните правни лица имаат обврска да извршат преземање на движните 

ствари предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги 

транспортираат како отпад на соодветен начин, во согласност со законските прописи. 

 

  

 

 



IIIIIIIIIIII. . . . КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР  

Критериум за избор на правно лицее преземање на движните ствари предмет 

на јавниот повик во најкраток можен рок, без надомест. 

Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на 

движните ствари предмет на јавниот повик, во тој случај за ќе се избере правното лице 

кое прво поднело пријава за учество во писарницата на Министерството за финансии. 

Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице за 

една локација, Министерството за финансии ќе изврши избор на тоа правно лице. 

    

IIIIV. V. V. V. ПРАВО НА УЧЕСТВОПРАВО НА УЧЕСТВОПРАВО НА УЧЕСТВОПРАВО НА УЧЕСТВО 

 Право да поднесатпријава за учествоимаат сите заинтересираниправни лица 

регистрирани за вршење на дејноста предмет на јавниот повик, односнокои вршат 

дејност или поседуваат дозвола за соборање и/или транспортирање на отпад. 

Правните лица можат да поднесат пријава за преземање на движните ствари 

од една или од повеќе локации наведени во јавниот повик. 

 

 Документи кои треба да се достават кон пријавата за учествосе следниве: 

• Способност за вршење на дејност 

- важечка дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад издадена од 

надлежен орган. 

• Техничка и професионална способност 

- изјава дека располага со соодветни транспортни средства за 

извршување на предметот на jавниот 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“. 

Правното лице во пријавата за учество ја наведува локацијата од која ќе го 

изврши преземањето на движните ствари. 

Доколку правното лице поднесе пријава за учество за преземање на движни 

ствари од повеќе локации, истото е должно да поднесе пријава за учество одделно за 

секоја локација.  

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 за истата локација и соодветна документација предвидена 

во јавниот повик. 



 

VVVV....    ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА  

    Подетални информации  може да се добијат секој работен ден од 09:00до 16:00 

часот во Министерството за финансии.  

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Валентина Никодиноска, тел. 

02/3255-635, e-mail: valentina.nikodinoska@finance.gov.mk. 

VVVVI. I. I. I. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО 

  Краен рок за доставување на пријава за учество е 08.0808.0808.0808.08.2016.2016.2016.2016годинагодинагодинагодина    до 16до 16до 16до 16::::00 00 00 00 

часотчасотчасотчасот. . . . Пријавитесе поднесуваат електронски на следнава електронска 

адресаvalentina.nikodinoska@finance.gov.mkили по пошта на следнава адреса: 

Министерство за финансии, ул.„Даме Груев“ бр.12 – Скопје, или може да се поднесат 

директно во писарницата на Министерството за финансии, лоцирана на ул.„Даме 

Груев“ бр.12 - Скопје. Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла 

како задоцнета.Правното лицего приложува оригиналниот примерок на пријаватасо 

документите кон неа во затворен коверт.  

Пријавите кои ќе бидат поднесени преку електронска адреса треба да бидат 

потпишани од страна на одговорно лице на правното лице и истите заедно со 

потребната документација да бидат прикачени во скенирана форма.  

 Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот ковертза 

правните лица кои ке поднесуваат пријава за учество на јавниот повик преку пошта 

или директно во писарницата на Министерството за финансии. 

„Не отворај“„Не отворај“„Не отворај“„Не отворај“  За јавен повик За јавен повик За јавен повик За јавен повик     

за за за за избор на правно лицеизбор на правно лицеизбор на правно лицеизбор на правно лице    кое кое кое кое 

врши дејност или поседува врши дејност или поседува врши дејност или поседува врши дејност или поседува 

дозволадозволадозволадозволаза собиза собиза собиза собирање и/или рање и/или рање и/или рање и/или 

транспортирање на отпадтранспортирање на отпадтранспортирање на отпадтранспортирање на отпад    

 

 

Министерство за финансииМинистерство за финансииМинистерство за финансииМинистерство за финансии 

ул. „Даме Груев“, бр.12ул. „Даме Груев“, бр.12ул. „Даме Груев“, бр.12ул. „Даме Груев“, бр.12    

СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

    



    

VIVIVIVII. I. I. I. СКЛУЧУВАЊЕ СКЛУЧУВАЊЕ СКЛУЧУВАЊЕ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРНА ДОГОВОРНА ДОГОВОРНА ДОГОВОР 

    Министерството за финансии 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 на отпад и кое ќе изврши преземање на движните ствари 

предмет на јавниот повик, ќе ги извести во писмена форма избраните правни лица. 

Истовремено, Министерството за финансии ќе ги извести сите правни лица кои 

учествувале на јавниот повик за извршениот избор. 

 Министерството за финансии ќе склучи договори со едно или повеќе правни 

лицакои поднеле пријава за учество за преземање на движните ствари од локацијата 

за која ја поднеле пријавата и кои ги исполнуваат условите наведени во јавниот повик. 

    

VVVVIIIIIIIIIIII.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ    

Правните лицасо коиМинистерството за финансии ќе склучи договорисе 

должни да извршат преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од 

локацијата за која поднеле пријава за учество и истите да ги транспортираат на 

соодветен начин, согласно законските прописи. 

Министерството за финансии и избранитеправни лица се должни да извршат 

записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик. 

        

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

Прилог 1Прилог 1Прилог 1Прилог 1    

Реден бројРеден бројРеден бројРеден број    Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Метален плакарМетален плакарМетален плакарМетален плакар    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје    

2.2.2.2.     Агол 90Агол 90Агол 90Агол 90    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

3.3.3.3.     Агол сегментАгол сегментАгол сегментАгол сегмент    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

4.4.4.4.     БироБироБироБиро    77777777    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

5.5.5.5.     Биро за компјутерБиро за компјутерБиро за компјутерБиро за компјутер    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

6.6.6.6.     Висечки елементВисечки елементВисечки елементВисечки елемент    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

7.7.7.7.     ВитринаВитринаВитринаВитрина    8888    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

8.8.8.8.     Витрина со стаклоВитрина со стаклоВитрина со стаклоВитрина со стакло    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

9.9.9.9.     Голема маса со стаклоГолема маса со стаклоГолема маса со стаклоГолема маса со стакло    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

10.10.10.10.     Дактило бироДактило бироДактило бироДактило биро    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

11.11.11.11.     Дактило столДактило столДактило столДактило стол    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

12.12.12.12.     Дел од сегмент Дел од сегмент Дел од сегмент Дел од сегмент ----    ногариногариногариногари    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

13.13.13.13.     Дрвен ормарДрвен ормарДрвен ормарДрвен ормар    6666    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

14.14.14.14.     Дрвен плакарДрвен плакарДрвен плакарДрвен плакар    7777    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

15.15.15.15.     Дрвена закачалкаДрвена закачалкаДрвена закачалкаДрвена закачалка    7777    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

16.16.16.16.     Дрвена касаДрвена касаДрвена касаДрвена каса    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

17.17.17.17.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    14141414    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

18.18.18.18.     Дрвено плакарчеДрвено плакарчеДрвено плакарчеДрвено плакарче    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

19.19.19.19.     Дрвено столчеДрвено столчеДрвено столчеДрвено столче    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

20.20.20.20.     Елемент за фрижидерЕлемент за фрижидерЕлемент за фрижидерЕлемент за фрижидер    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

21.21.21.21.     ЖардињераЖардињераЖардињераЖардињера    33333333    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

22.22.22.22.     ЗакачалкаЗакачалкаЗакачалкаЗакачалка    13131313    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

23.23.23.23.     Зидна полицаЗидна полицаЗидна полицаЗидна полица    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

24.24.24.24.     Канцелариски Канцелариски Канцелариски Канцелариски ормар за ормар за ормар за ормар за 

регистраторирегистраторирегистраторирегистратори    

1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 



25.25.25.25.     КасаКасаКасаКаса    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

26.26.26.26.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    14141414    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

27.27.27.27.     КомодаКомодаКомодаКомода    4444    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

28.28.28.28.     Компјутерско бироКомпјутерско бироКомпјутерско бироКомпјутерско биро    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

29.29.29.29.     Конференциска столицаКонференциска столицаКонференциска столицаКонференциска столица    12121212    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

30.30.30.30.     Конференциски Конференциски Конференциски Конференциски 

завршетокзавршетокзавршетокзавршеток    

2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

31.31.31.31.     Корпа за отпадоциКорпа за отпадоциКорпа за отпадоциКорпа за отпадоци    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

32.32.32.32.     Мала масаМала масаМала масаМала маса    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

33.33.33.33.     Мало бироМало бироМало бироМало биро    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

34.34.34.34.     Мало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарче    4444    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

35.35.35.35.     МасаМасаМасаМаса    4444    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

36.36.36.36.     Маса конференцискаМаса конференцискаМаса конференцискаМаса конференциска    7777    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

37.37.37.37.     Маса кружнаМаса кружнаМаса кружнаМаса кружна    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

38.38.38.38.     Маса полукружнаМаса полукружнаМаса полукружнаМаса полукружна    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

39.39.39.39.     Маса ресторантскаМаса ресторантскаМаса ресторантскаМаса ресторантска    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

40.40.40.40.     Маса стараМаса стараМаса стараМаса стара    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

41.41.41.41.     МасичкаМасичкаМасичкаМасичка    38383838    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

42.42.42.42.     Масичка за телефонМасичка за телефонМасичка за телефонМасичка за телефон    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

43.43.43.43.     Машина за пишувањеМашина за пишувањеМашина за пишувањеМашина за пишување    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

44.44.44.44.     Метален плакарМетален плакарМетален плакарМетален плакар    11111111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

45.45.45.45.     Метален плакар Метален плакар Метален плакар Метален плакар ----    ормарормарормарормар    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

46.46.46.46.     Метална закачалкаМетална закачалкаМетална закачалкаМетална закачалка    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

47.47.47.47.     Метална касаМетална касаМетална касаМетална каса    6666    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

48.48.48.48.     Метално шкафчеМетално шкафчеМетално шкафчеМетално шкафче    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

49.49.49.49.     НатказнаНатказнаНатказнаНатказна    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

50.50.50.50.     ПлакарПлакарПлакарПлакар    4444    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

51.51.51.51.     Плакар за кујнаПлакар за кујнаПлакар за кујнаПлакар за кујна    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

52.52.52.52.     Покретни фиокиПокретни фиокиПокретни фиокиПокретни фиоки    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 



53.53.53.53.     Помошна комодаПомошна комодаПомошна комодаПомошна комода    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

54.54.54.54.     Проекциско платноПроекциско платноПроекциско платноПроекциско платно    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

55.55.55.55.     Работна столицаРаботна столицаРаботна столицаРаботна столица    6666    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

56.56.56.56.     Рекламна таблаРекламна таблаРекламна таблаРекламна табла    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

57.57.57.57.     СегментСегментСегментСегмент    27272727    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

58.58.58.58.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    365365365365    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

59.59.59.59.     Столица Столица Столица Столица ----    металнаметалнаметалнаметална    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

60.60.60.60.     Столица конгресСтолица конгресСтолица конгресСтолица конгрес    4444    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

61.61.61.61.     Столица конференцискаСтолица конференцискаСтолица конференцискаСтолица конференциска    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

62.62.62.62.     Столица металнаСтолица металнаСтолица металнаСтолица метална    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

63.63.63.63.     ТаблаТаблаТаблаТабла    5555    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

64.64.64.64.     Трезор ЕТТрезор ЕТТрезор ЕТТрезор ЕТ----240240240240    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

65.65.65.65.     Трезор касаТрезор касаТрезор касаТрезор каса    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

66.66.66.66.     Трокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакар    10101010    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

67.67.67.67.     ФиокарФиокарФиокарФиокар    5555    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

68.68.68.68.     ФиокиФиокиФиокиФиоки    10101010    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

69.69.69.69.     ФотелјаФотелјаФотелјаФотелја    12121212    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

70.70.70.70.     Шкаф со полициШкаф со полициШкаф со полициШкаф со полици    2222    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

71.71.71.71.     Шкаф со стаклоШкаф со стаклоШкаф со стаклоШкаф со стакло    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

72.72.72.72.     ШкафчеШкафчеШкафчеШкафче    1111    СкопјеСкопјеСкопјеСкопје 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     ПлакарПлакарПлакарПлакар    4444    ПрилепПрилепПрилепПрилеп    

2.2.2.2.     БироаБироаБироаБироа    6666    ПрилепПрилепПрилепПрилеп 

3.3.3.3.     СтолициСтолициСтолициСтолици    4444    ПрилепПрилепПрилепПрилеп 

    

    

    



    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Трокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакар    16161616    БитолаБитолаБитолаБитола    

2.2.2.2.     Дрвен ормарДрвен ормарДрвен ормарДрвен ормар    5555    БитолаБитолаБитолаБитола 

3.3.3.3.     ВитринаВитринаВитринаВитрина    3333    БитолаБитолаБитолаБитола 

4.4.4.4.     Столица со винтСтолица со винтСтолица со винтСтолица со винт    2222    БитолаБитолаБитолаБитола 

5.5.5.5.     Тапацирана столицаТапацирана столицаТапацирана столицаТапацирана столица    15151515    БитолаБитолаБитолаБитола 

6.6.6.6.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

7.7.7.7.     МасаМасаМасаМаса    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

8.8.8.8.     Голема масаГолема масаГолема масаГолема маса    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

9.9.9.9.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    7777    БитолаБитолаБитолаБитола 

10.10.10.10.     СефСефСефСеф    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

11.11.11.11.     КасаКасаКасаКаса    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

12.12.12.12.     ТеписониТеписониТеписониТеписони    9999    БитолаБитолаБитолаБитола 

13.13.13.13.     ПердеПердеПердеПерде    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

14.14.14.14.     Завеса варијолајтЗавеса варијолајтЗавеса варијолајтЗавеса варијолајт    1111    БитолаБитолаБитолаБитола 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Двокрилен плакарДвокрилен плакарДвокрилен плакарДвокрилен плакар    1111    БеровоБеровоБеровоБерово 

2.2.2.2.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    1111    БеровоБеровоБеровоБерово 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    1111    ВаландовоВаландовоВаландовоВаландово 

2.2.2.2.     ВитринаВитринаВитринаВитрина    1111    ВаландовоВаландовоВаландовоВаландово 

3.3.3.3.     Мало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарче    1111    ВаландовоВаландовоВаландовоВаландово 

    

    



    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    4444    ВиницаВиницаВиницаВиница 

2.2.2.2.     Дрвен регалДрвен регалДрвен регалДрвен регал    1111    ВиницаВиницаВиницаВиница 

3.3.3.3.     Мала Мала Мала Мала масамасамасамаса    1111    ВиницаВиницаВиницаВиница 

4.4.4.4.     СтолициСтолициСтолициСтолици    4444    ВиницаВиницаВиницаВиница    

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Железна столица обложена со Железна столица обложена со Железна столица обложена со Железна столица обложена со 

дрводрводрводрво    

1111    ГевгелијаГевгелијаГевгелијаГевгелија 

2.2.2.2.     Дрвена ѕДрвена ѕДрвена ѕДрвена ѕидна полицаидна полицаидна полицаидна полица    1111    ГевгелијаГевгелијаГевгелијаГевгелија 

3.3.3.3.     СтолициСтолициСтолициСтолици    6666    ГевгелијаГевгелијаГевгелијаГевгелија 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    7777    ГостиварГостиварГостиварГостивар 

2.2.2.2.     Тапациран столТапациран столТапациран столТапациран стол    5555    ГостиварГостиварГостиварГостивар 

3.3.3.3.     СтолициСтолициСтолициСтолици    10101010    ГостиварГостиварГостиварГостивар 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     СтолициСтолициСтолициСтолици    3333    ДелчеДелчеДелчеДелчевововово 

 

    

    

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Мало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарчеМало дрвено плакарче    1111    Кавадарци 



2.2.2.2.     Дрвена полицаДрвена полицаДрвена полицаДрвена полица    2222    Кавадарци 

    

РеденРеденРеденРеден    

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    4444    КичевоКичевоКичевоКичево 

2.2.2.2.     Трокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакар    1111    КичевоКичевоКичевоКичево 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Работна масаРаботна масаРаботна масаРаботна маса    4444    КочаниКочаниКочаниКочани 

2.2.2.2.     Дрване столицаДрване столицаДрване столицаДрване столица    2222    КочаниКочаниКочаниКочани 

3.3.3.3.     Пластична столицаПластична столицаПластична столицаПластична столица    5555    КочаниКочаниКочаниКочани    

    

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна Опис на движна Опис на движна Опис на движна стварстварстварствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Дрвен плакарДрвен плакарДрвен плакарДрвен плакар    1111    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка    

2.2.2.2.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    1111    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка 

3.3.3.3.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    4444    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка 

4.4.4.4.     Метален трезорМетален трезорМетален трезорМетален трезор    1111    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка 

5.5.5.5.     СтолициСтолициСтолициСтолици    3333    Крива ПаланкаКрива ПаланкаКрива ПаланкаКрива Паланка 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироаБироаБироаБироа    3333    КрушевоКрушевоКрушевоКрушево 

2.2.2.2.     Мало Мало Мало Мало дрвено плакарчедрвено плакарчедрвено плакарчедрвено плакарче    1111    КрушевоКрушевоКрушевоКрушево 

3.3.3.3.     СтолициСтолициСтолициСтолици    2222    КрушевоКрушевоКрушевоКрушево 

 

    

    

    



    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироаБироаБироаБироа    8888    КумановоКумановоКумановоКуманово 

2.2.2.2.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    9999    КумановоКумановоКумановоКуманово 

3.3.3.3.     Метална касаМетална касаМетална касаМетална каса    4444    КумановоКумановоКумановоКуманово 

4.4.4.4.     Дрвен плакарДрвен плакарДрвен плакарДрвен плакар    3333    КумановоКумановоКумановоКуманово 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироаБироаБироаБироа    5555    НеготиноНеготиноНеготиноНеготино 

2.2.2.2.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    1111    НеготиноНеготиноНеготиноНеготино 

3.3.3.3.     Работна столицаРаботна столицаРаботна столицаРаботна столица    1111    НеготиноНеготиноНеготиноНеготино 

4.4.4.4.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    2222    НеготиноНеготиноНеготиноНеготино 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    3333    РадовишРадовишРадовишРадовиш    

 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    5555    РесенРесенРесенРесен    

2.2.2.2.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    5555    РесенРесенРесенРесен 

3.3.3.3.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    4444    РесенРесенРесенРесен 

4.4.4.4.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    1111    РесенРесенРесенРесен 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    5555    Свети НиколеСвети НиколеСвети НиколеСвети Николе 

2.2.2.2.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    4444    Свети НиколеСвети НиколеСвети НиколеСвети Николе 



3.3.3.3.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    4444    Свети НиколеСвети НиколеСвети НиколеСвети Николе 

4.4.4.4.     Дактило бироДактило бироДактило бироДактило биро    1111    Свети НиколеСвети НиколеСвети НиколеСвети Николе 

 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироБироБироБиро    16161616    СтругаСтругаСтругаСтруга 

2.2.2.2.     Дрвена столицаДрвена столицаДрвена столицаДрвена столица    15151515    СтругаСтругаСтругаСтруга 

3.3.3.3.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    7777    СтругаСтругаСтругаСтруга 

4.4.4.4.     Помошно бироПомошно бироПомошно бироПомошно биро    2222    СтругаСтругаСтругаСтруга 

5.5.5.5.     ПолуфотељаПолуфотељаПолуфотељаПолуфотеља    2222    СтругаСтругаСтругаСтруга 

6.6.6.6.     Трокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакар    1111    СтругаСтругаСтругаСтруга 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     Метален плакарМетален плакарМетален плакарМетален плакар    2222    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

2.2.2.2.     БироБироБироБиро    7777    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

3.3.3.3.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    2222    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

4.4.4.4.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    5555    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

5.5.5.5.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    1111    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

6.6.6.6.     Метална касаМетална касаМетална касаМетална каса    1111    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

7.7.7.7.     Метален ормарМетален ормарМетален ормарМетален ормар    2222    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

8.8.8.8.     Трокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакарТрокрилен дрвен плакар    1111    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

9.9.9.9.     Дактило столицаДактило столицаДактило столицаДактило столица    1111    СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица 

 

    

    

    

    



Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироаБироаБироаБироа    14141414    ТетовоТетовоТетовоТетово 

2.2.2.2.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    12121212    ТетовоТетовоТетовоТетово 

3.3.3.3.     Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    1111    ТетовоТетовоТетовоТетово 

4.4.4.4.     ВратаВратаВратаВрата    4444    ТетовоТетовоТетовоТетово 

5.5.5.5.     Дрвен плакарДрвен плакарДрвен плакарДрвен плакар    1111    ТетовоТетовоТетовоТетово 

6.6.6.6.     Трокрилен плакарТрокрилен плакарТрокрилен плакарТрокрилен плакар    1111    ТетовоТетовоТетовоТетово 

    

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.     БироаБироаБироаБироа    8888    ШтипШтипШтипШтип 

2.2.2.2.     СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    5555    ШтипШтипШтипШтип 

3.3.3.3.     ФотељаФотељаФотељаФотеља    3333    ШтипШтипШтипШтип 

4.4.4.4.     Двокрилен дрвен плакарДвокрилен дрвен плакарДвокрилен дрвен плакарДвокрилен дрвен плакар    1111    ШтипШтипШтипШтип 

    

Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Опис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна стварОпис на движна ствар    КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    

1.1.1.1.    Вграден плакарВграден плакарВграден плакарВграден плакар    19191919    ДојранДојранДојранДојран    

2.2.2.2.    Вграден плакар со огледалоВграден плакар со огледалоВграден плакар со огледалоВграден плакар со огледало    1111    ДојранДојранДојранДојран 

3.3.3.3.    Висечки елементВисечки елементВисечки елементВисечки елемент    25252525    ДојранДојранДојранДојран 

4.4.4.4.    ВитринаВитринаВитринаВитрина    2222    ДојранДојранДојранДојран 

5.5.5.5.    Витрина за телевизорВитрина за телевизорВитрина за телевизорВитрина за телевизор    2222    ДојранДојранДојранДојран 

6.6.6.6.    ДвоседДвоседДвоседДвосед    3333    ДојранДојранДојранДојран 

7.7.7.7.    Клуб масаКлуб масаКлуб масаКлуб маса    10101010    ДојранДојранДојранДојран 

8.8.8.8.    КреветКреветКреветКревет    2222    ДојранДојранДојранДојран 

9.9.9.9.    МасаМасаМасаМаса    11111111    ДојранДојранДојранДојран 

10.10.10.10.    МијалникМијалникМијалникМијалник    5555    ДојранДојранДојранДојран 

11.11.11.11.    НатказнаНатказнаНатказнаНатказна    11111111    ДојранДојранДојранДојран 



12.12.12.12.    ОгледалоОгледалоОгледалоОгледало    3333    ДојранДојранДојранДојран 

13.13.13.13.    Постоље за фрижидерПостоље за фрижидерПостоље за фрижидерПостоље за фрижидер    12121212    ДојранДојранДојранДојран 

14.14.14.14.    РадијаторРадијаторРадијаторРадијатор    13131313    ДојранДојранДојранДојран 

15.15.15.15.    СадоперСадоперСадоперСадопер    13131313    ДојранДојранДојранДојран 

16.16.16.16.    СтолицаСтолицаСтолицаСтолица    61616161    ДојранДојранДојранДојран 

17.17.17.17.    ТроседТроседТроседТросед    9999    ДојранДојранДојранДојран 

18.18.18.18.    ФотелјаФотелјаФотелјаФотелја    27272727    ДојранДојранДојранДојран 

19.19.19.19.    ШпоретШпоретШпоретШпорет    3333    ДојранДојранДојранДојран 

20.20.20.20.    БојлерБојлерБојлерБојлер    7777    ДојранДојранДојранДојран 

21.21.21.21.    ФрижидерФрижидерФрижидерФрижидер    12121212    ДојранДојранДојранДојран 

22.22.22.22.    Телевизор Телевизор Телевизор Телевизор ----    горењегорењегорењегорење    1111    ДојранДојранДојранДојран 

23.23.23.23.    Телевизор Телевизор Телевизор Телевизор ----    ЕИ СИЛВАЕИ СИЛВАЕИ СИЛВАЕИ СИЛВА    1111    ДојранДојранДојранДојран    

24.24.24.24.    Машина за перењеМашина за перењеМашина за перењеМашина за перење    2222    ДојранДојранДојранДојран    

25.25.25.25.    Машина за пеглањеМашина за пеглањеМашина за пеглањеМашина за пеглање    1111    ДојранДојранДојранДојран    

26.26.26.26.    ПравосмукалкаПравосмукалкаПравосмукалкаПравосмукалка    2222    ДојранДојранДојранДојран    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Прилог 2Прилог 2Прилог 2Прилог 2                             

Пријава за учествоПријава за учествоПријава за учествоПријава за учество    за локација за локација за локација за локација ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Правно лице, архивски број, датум и место) 

Во врска со јавниот повик, објавенодстрананаМинистерството за финансии за избор 

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

транспортирање на отпад, јаподнесувамеследнава пријава за учество: 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИI. ОПШТИ ПОДАТОЦИI. ОПШТИ ПОДАТОЦИI. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

1. Име на правно лице: _____________________________________________ 

2. Контакт информации 

- Адреса: ______________________________________________________ 

 

- Телефон: ____________________________________________________ 

 

- Факс: _______________________________________________________ 

 

- Е-пошта: ____________________________________________________ 

 

- Лице за контакт: _____________________________________________ 

 

3. Одговорно лице: _______________________________________________ 

(лице кое ке биде задолжен за реализација) 

4. Даночен број: __________________________________________________ 

5. Матичен број _______________________________________________ 

 

Со поднесувањето на оваа пријава за учество, изјавуваме дека рокот во кој ќе 

извршиме преземање на движните ствари предмет на јавниот повик изнесува ------------

денови. 

Исто така, со поднесување на оваа пријава за учествово целост ги прифаќаме условите 

предвидени во јавниот повик и не го оспоруваме вашето право да ја поништите 

постапката. 

OOOOдговорно лице дговорно лице дговорно лице дговорно лице во правното лицево правното лицево правното лицево правното лице 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ____________________________________________________________________________________________________ 



    (име, презиме и по(име, презиме и по(име, презиме и по(име, презиме и потпис)тпис)тпис)тпис)    

*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 и материјална 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 соборање и/или транспортирање на отпад. 
 

 

 

 

                                                                                                         одговорно лице  

 

                                                                                                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Изјавата ја потпишува одговорното лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И З Ј А В А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јас долупотпишаниот __________________________________________ во својство 

на одговорно лице под целосна и материјална кривична одговорност изјавувам 

деказа 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 соборање и/или 

транспортирање на отпад. 

 

 

 

 

                                                                                                         одговорно лице  

 

______________________ 

 

 
*Изјавата ја потпишува одговорното лице. 

 


