
 

Врз основа на член 46, 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на РМ“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18, и („Службен весник на РСМ“ 
бр.101/19 и 275/19),  Одлуката на Советот на Општина Валандово  за продажба на 
движна ствар во сопственост на Општина Валандово бр. 08-34/15 од 27.05.2020 
година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр.5/20), Комисијата за 
располагање со недвижни и движни ствари на Општина Валандово   врши  

 
 
 

ОБЈАВА БР. 01/2020 

за продажба на  движна ствар сопственост на Општина Валандово 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Предмет на оваа објава е продажба на движна ствар во сопственост на 

Општина Валандово, со електронско јавно наддавање, согласно Одлуката на Советот 

на Општина Валандово  за продажба на движна ствар во сопственост на Општина 

Валандово бр. 08-34/15 од 27.05.2020 година. 

 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛАТА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА, ПОЧЕТНА 

ЦЕНА НА ВОЗИЛАТА, БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА, МИНИМАЛЕН ЧЕКОР, ВРЕМЕ 

НА ПОЧЕТОК НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

 

Податоци за возилото 

 

 

Почетна 

цена/денари 

Банкарска 

гаранција/ 

денари 

 

Минимален 

чекор 

 

Час/ 

почеток 

 

1. AVTOBUS TAM 

Број на шасија:SR89000571206  

 

234.000,00 

 

 

4.680,00 

 

 

Без 

ограничување 

 

 

12.00 

Број на мотор: 44296310536943 

Год. на производство:1990 

Сила на мотор (KW):188 

Зафатнина на мотор (sm3 ):11200 

 

2. AVTOBUS  FAP Тип: SANOS 115 GNR 

Број на шасија: 21037  

 

120.000,00 

 

 

2.400,00 

 

 

Без 

ограничување 

 

 

12.30 

Број на мотор: 040875 

Год.на производство: 1990 

Сила на мотор (KW): 177 

Зафатнина на мотор (sm3 ):11040 

 

3. AVTOBUS  IKARUS 

Тип: IK 115-B 

Број на шасија: 0390085/0280  

100.000,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

Без 

ограничување 

 

 

13.00 

 

Број на мотор:  

D2356HM6U/1011583/682 

Год. на производство: 1985 

Сила на мотор (KW): 162 

Маса на празно возило во кг. 

9100 



 

Цената за продажба на возилата е утврдена согласно Извештајот за 
процена на транспортни средства од Друштво за производство, промет и 
услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје  со бр . 125 од 13.05.2020 година 

 
3. ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

  

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на ден 16.10.2020 година 
(петок) со почеток: 

- За возилото под реден број 1 од 12:00 часот; 
- За возилото под реден број 2 од 12:30 часот; 
- За возилото под реден број 3 од 13:00 часот; 

 
Електронското јавно наддавање ќе се одржи на следната интернет 

страница www.e-stvari.mk. 
  

4. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
  

Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите 
заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се 
стекнат со сопственост на движните ствари на територијата на Република 
Северна Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени 
во објавата. 
  

Заинтересираните лица можат да учествуваат со поднесување на Пријава 
за учество. Образецот за пријавата на учество и Изјава за прифаќање на 
услови можат да се подигнат секој ден во просториите на Општина Валандово, 
како и на веб страната на Општина Валандово. 
  

Увид на движните ствари може да се изврши секој работен ден во 
периодот од 08 до 14 часот на паркинг плац ПАВЛОВ Јосифово. 
Лице за контакт: Манојло Манев тел.071-207-720. 
  

 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ 
  

Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат Пријава за учество 
на електронското јавно наддавање, која треба да содржи: 
  

1. Изјава за прифаќање на условите што се дадени во Објавата; 
  

2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2 % од 
проценетата вредност на движната ствар, за учество на јавното наддавање. 
Покрај електронски, банкарската гаранција за сериозност на понудата треба во 
писмена форма (во оригинал) да се достави на адреса – Општина Валандово 
ул.„Иво Лола Рибар“ бб Валандово за Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари на Општина Валандово. Недоставувањето на банкарската 
гаранција во писмена форма до Комисијата ја прави пријавата неприфатлива и 
истата ќе биде одбиена. 
  

3. Доказ за идентитет за правни лица; 
  

– тековна состојба од Централен регистар на РСМ – не постара од шест 
месеци (за домашни правни лица); 
– извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за 
странски правни лица); 
  

4. Доказ за идентитет на физички лица: 

http://www.e-aukcii.finance.gov.mk/


– копија од лична карта или патна исправа; 
  

5. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши 
постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, 
односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на 
страната www.e-stvari.mk на која што ќе се одвива електронското јавно 
наддавање. 

НАПОМЕНА: За да можете непречено да поднесете пријава за учество на 
јавно наддавање и да учествувате во јавното наддавање потребно е да имате 
активна електронска пошта ( email ) како и прелистувач ( browser) од следниве 
верзии на прелистувачи: Internet Explorer верзија 10 и понова., Mozila Firefox 
верзија 44 и понова., Google Chrome верзија 47 и понова., Android 
Прелистувачи од верзија 4.4 и понова., Safari Прелистувач верзија 9 и 
понова., Opera Прелистувач верзија 36 и понова. 
  

Комисијата, по приемот на пријавите, утврдува дали се доставени во 
определениот рок и дали се комплетирани, согласно со условите во објавата, 
по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На 
подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од 3 (три) 
дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и 
шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле 
комплетна документација им доставува известување со образложение дека 
нема да учествуваат на јавното наддавање. 
  

6. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
  

Рокот за поднесување на пријава за учество на јавното наддавање е 15 
дена од денот на објавување на објавата, заклучно со 13.10.2020 година 
(вторник) до 15,00 часот. 
  

7. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
  

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното 
наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од 
одржувањето на јавното наддавање а банкарската гаранција на најповолниот 
понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната 
сума постигната на јавното наддавање. 

Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од 
банка која што работи и врши банкарски активности во Република Северна 
Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да биде со рок 
до 30.11.2020 година. 
  

8. ПОСТАПКА 
  

Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на 
возилото и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. 

Јавното наддавање ќе се одржи и доколку по Објавата се пријавил само 
еден учесник кој ги исполнува условите дадени во Објавата и ја наддаде 
почетната цена. 

Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја 
прифатат односно зголемуваат цената на возилото.Јавното наддавање се 
смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во 
објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од 
определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците 

http://www.e-aukcii.finance.gov.mk/


е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се 
продолжува за уште две минути а ќе заврши кога за период од следните две 
минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува 
неограничено, се додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда. 

Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена 
понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното 
наддавање, вредноста на движната ствар се намалува за 2% од проценетата 
вредност по што учесниците на јавното наддавање повторно имаат можност да 
ја прифатат односно зголемуваат цената на возилото без притоа да се 
ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на 
последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна 
на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, 
крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две 
минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова 
понуда. Доколку во времетраење од 5 минути повторно нема понуда, 
вредноста на движната ствар повторно се намалува за 2% од првичната 
проценета вредност. 

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој 
понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на 
движната ствар. 

Комисијата по завршување на јавното наддавање изготвува записник за 
спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното 
наддавање. 

Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за 
јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до 
Комисијата, која одлучува по приговорот со Решение во рок од 5 дена од 
приемот на приговорот. 

 Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор е должен да ги уплати средствата согласно 
постигнатата крајна цена за возилото на сметка на Општина Валандово, а 
доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на 
договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период 
од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за 
предметните движни ствари.  

Со најповолниот понудувач, во рок од 5 работни дена по извршената 
уплата на цената на возилото, се склучува Договор за продажба на движните 
ствари. Договорот во рок од 30 дена купувачот го доставува кај нотар заради 
вршење на солемнизација. Обврската за трошоци за солемнизација на 
Договорот паѓа на товар на купувачот. 
  

Оваа објава ќе биде објавена на web страната на Општина Валандово. 
  
 

Комисија за располагање со недвижни и  

движни ствари на Општина Валандово. 

 

 

 


