
 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање и/или 

транспортирање на отпад 

 

I. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Дирекцијата за радијациона сигурност 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 Дирекцијата за радијациона сигурност. 

 

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 Дирекцијата за радијациона сигурност и 

истите се наоѓаат во просториите на Дирекцијата за радијациона 

сигурност – Бул. Партизански одреди бр. 143 - Скопје. 

 
Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се 

опишани во прилог 1, со назив/опис на движната ствар и 

количина. 

 
Избраните правни лица имаат обврска да извршат преземање 

на движните ствари предмет на јавниот повик од наведената 

локација и истите да ги транспортираат како отпад на соодветен 

начин, во согласност со законските прописи. 



 

III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 

Критериум за избор на правно лице е 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 ќе се избере правното лице кое прво поднело пријава за 

учество во архивата / писарницата на Дирекцијата за радијациона 

сигурност. 

Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно 

правно лице Дирекцијата за радијациона сигурност ќе изврши избор 

на тоа правно лице. 

 

 

IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 

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 на отпад. 

 
Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество 
се 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“. 

 

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 09:00 до 16:00 часот во Дирекцијата за радијациона сигурност – 

Бул. Партизански одреди бр. 143 - Скопје. 

 

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Кабир Асани, тел. 

076/446-797, e-mail: kabir.asani@drs.gov.mk. 

 

VI. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО 
 

Краен  рок за доставување на пријавите за учество е  5 (пет) 

дена сметано од првиот нареден ден од денот на објавата на јавниот 

повик. 

Пријавите се поднесуваат: 

- електронски на следнава електронска адреса: 

kabir.asani@drs.gov.mk   

- по пошта на следнава адреса: Дирекцијата за радијациона 

сигурност, лоциранa на бул.Партизански Одреди бр.143 

Скопје, или  

- директно во писарницата / архивата на Дирекцијата за 

радијациона сигурност, лоциранa на бул.Партизански 

Одреди бр.143 Скопје.  

 

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. 

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 коверт за правните лица кои ке поднесуваат пријава 

за учество на јавниот повик преку пошта или директно во 

писарницата / архивата на Дирекцијата за радијациона сигурност. 
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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 

 

Дирекција за радијациона сигурност  

бул.Партизански Одреди бр.143  

Скопје  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

VII. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР 
 

Дирекцијата за радијациона сигурност по истекот на 3 дена од 

денот на донесувањето на одлуката за избор на правно лице 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, 

Дирекцијата за радијациона сигурност ќе ги извести сите правни 

лица кои учествувале на јавниот повик за извршениот избор. 

Дирекцијата за радијациона сигурност ќе склучи договори со 

едно или повеќе правни лица кои поднеле пријава за учество за 

преземање на  движните ствари и кои ги исполнуваат условите 

наведени во јавниот повик. 

 
 

VIII.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 
Правните лица со кои Дирекцијата за радијациона сигурност 

ќе склучи договори се должни да извршат преземање на движните 

ствари предмет на јавниот повик од просториите на Дирекцијата и 

истите да ги транспортираат на соодветен начин, согласно 

законските прописи. 

 

Дирекцијата за радијациона сигурност и избраните правни 

лица се должни да извршат записничко примопредавање на 

движните ствари предмет на јавниот повик. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              Прилог 1 

 
Ред.бр. Назив Модел Количина  

1 Moнитор  Samsung 1 

2 Скенер - принтер - факс-МFC290C Brother  1 

3 
Принтер -Скенер Samsung-4623F 1 

4 
Принтер+KABEL HP 350 1 

5 
Компјутер - Десктоп Fujitsu-Siemens 1 

6 
Принтер-Колор Canon-Pixma 250 1 

7 
Принтер-Колор Canon-Pixma 250 1 

8 
Принтер-Колор Canon-Pixma 250 1 

9 
Принтер-Колор Canon-Pixma 250 1 

10 
Принтер-Колор Canon-Pixma 250 1 

11 
Радијатор   1 

12 
Радијатор   1 

13 
Радијаторни ребра   6 

14 
Фотеља вртлива   1 

15 
Монитор за Компјутер  DELL 1 

16 
Компјутер - Десктоп Delux 1 

17 
Принтер-Скенер  Brother 7010 1 

18 
Принтер HP Color Jet 1600 1 

19 
Монитор KTC 1 

20 
Монитор DELL 1 

21 
Монитор FUJISU & SIMENS 1 

22 
Кујнски Елементи-Лавабо   1 

23 
Кујнски Елементи-Лавабо   1 

24 
Деск телефон PANASONIC 1 

25 
Деск телефон PANASONIC 1 

26 
Компјутер - Десктоп DELL 1 

27 
Деск телефон PANASONIC 1 

28 
Лап Топ HP 1 

29 
Лап Топ HP 1 

30 
Лап Топ HP 1 

31 
Лап Топ HP 1 

32 
Лап Топ FUJIТSU&SIEMENS 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 2 

Пријава за учество  

(Правно лице, архивски број, датум и место) 

Во врска со јавниот повик, објавен од страна на Дирекцијата за 
радијациона сигурност за избор на правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, ја 
поднесуваме следнава 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 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. (од денот на склучување на договорот). 

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. 

Oдговорно 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 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 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 соборање и/или транспортирање на отпад. 

 
 
 
 

 
одговорно лице 

 

          ____________________               
 
 
 

*Изјавата ја потпишува одговорното лице. 

 

 
 
 

 

 

 


