Врз основа на член 46, 47, 48 и 49 и член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост (Службен Весник на РМ, бр.78/2015, 106/2015 и 153/2015) и врз основа на Извештаите за проценка од овластен проценител
од друштво за процена ДП “ПРОЦЕНИТЕЛ-НС“ од Струмица од 11.04.2016 година, а согласно Одлуката од Совет на Општина Маврово и Ростуше
бр.08-291/7 од 21.09.2015 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари ствари сопственост на Општина Маврово и Ростуше, ја
дава следната:

ОБЈАВА
За продажба на движни ствари – моторни возила по пат на електронско јавно наддавање
I.

ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА, ПОЧЕТНА ЦЕНА, ВИСИНА НА БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА И ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАДДАВАЊА

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА
Предмет на продажба се движни ствари (патнички моторни возила), што ги користи Општина Маврово и Ростуше, а се продаваат
согласно Одлуката на Совет на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-291/7 од 21.09.2015год. и Извештаи за проценка од овластен
проценител за транспортни средства од 11.04.2016 година.
Предметот на продажба (моторните возила) се подоле табеларно опишани.
2. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛАТА, ПОЧЕТНА ЦЕНА, ВИСИНА НА ДЕПОЗИТ, ДАТУМ И ЧАС НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Податоците за возилата се дадени во следната табела:
Ред.бр.
Податоци за возилото
Почетна цена
Банкарска
Локација
Час
гаранција
5%
Марка:Skoda
Тип: Felicia,
Идентификационен број (бр.на шасија): TMBEEHH61317357192,
Број на врати: 5,
Кај спортска сала
1
Број на седишта: 5,
14.331,оо ден.
717,oo ден.
Македонија
- 10.00
Број на мотор: AEF/368470,
Ростуше
Зафатнина на мотор: 1896 cm3
Сила на мотор (KW): 47
Вид на гориво: Дизел
Година на производство: 2001

Ред.бр.

2

3

Состојба: Не е во возна состојба
Податоци за возилото

Почетна цена

Марка:Seat
Тип: Cordoba,
Идентификационен број (бр.на шасија): VSSZZZ6KZ1R261856,
Број на врати: 5,
Број на седишта: 5,
13.759,oo ден
Број на мотор: AGP/262483,
Зафатнина на мотор: 1896 cm3
Сила на мотор (KW): 50
Вид на гориво: Дизел
Година на производство: 2001
Состојба: Не е во возна состојба
Марка:Peugeot 407
Тип: 407,
Идентификационен број (бр.на шасија): VF36DRFJC21712452,
Број на врати: 5,
Број на седишта: 5,
135.900,оо ден.
Број на мотор: RFJ/10LH5E1690327,
Зафатнина на мотор: 1997 cm3
Сила на мотор (KW): 103
Вид на гориво: Бензин
Година на производство: 2008
Состојба: Во возна состојба

Банкарска
гаранција
5%

Локација

Час

688,оо ден.

На паркинг пред
општинска
зграда во
Маврови Анови

12.00

6.795,оо
ден.

На паркинг пред
општинска
зграда во
Ростуше

14.00

3. ДАТУМ И ЧАС НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Јавното наддавање за моторните возила од табеларниот преглед од точка 2 ќе се изврши на ден ___________2016 година со
почеток во 10,00 часот за возилото под реден бр.1, односно 12,00 часот за возилото под реден број 2 и 14,00 часот за возилото под реден
број 3.
Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница http://e-stvari.mk.
II.

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА
Разгледувањето на моторните возила може да се врши секој работен ден од 10.00 до 14.00 часот.

III.

ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се
стекнат со сопственост на движни ствари-моторни возила и кои ги исполнуваат условите дадени во оваа објава.
Заинтересираните лица може да учествуваат на елрктронското наддавање за едно или повеќе моторни возила со поднесување на
пријава за учество поединечно за секое возило.

IV.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет адреса: www.e-stvari.gov.mk
Во прилог се поднесуваат и следните документи:
Доказ за идентитет:
- лична карта или патна исправа за физички лица
- тековна состојба од Централен регистар на Р.М. за домашни правни лица
- извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица
Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапка на регистрирање за учество на електронското јавно
наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање односно пристап на интернет
страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.
Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, односно доказ за својството овластено одговорно лице на
правното лице
Подносителите кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање на денот на спроведувањето на јавното наддавање
се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што
имаат право на учество на јавното наддавање. Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на
електронското јавно наддавање за што ќе бидат известени по електронски пат.

1.

2.

3.
4.

V.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
За учество на јавното наддавање, учесниците се должни електронски да се пријават до истекот на 15-от ден, сметано од денот на
објавување на објавата во дневните весници и на интернет страницата.
Комисијата на подносителите кои во системот за електронско наддавање се пријавиле со комплет документи во прилог, наведени
во точка IV од објавата во рок од три дена по истекот на времетраењето на објавата ќе им достави корисничко име и шифра за учество

на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со
образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.
VI.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
1. Јавното наддавање се спроведува во согласност со одредбите од член 26 и член 49 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 и 153/15).
2. За да се одржи јавното наддавање, потребно е да има најмалку еден учесник.
3. За најповолен поднудувач на јавното наддавање се смета учесникот кој понудил последна цена, која преставува највисока цена за
продажба на движната ствар.
4. Најповолниот понудувач е должен во рок 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, да уплати средства
согласно последната највисока постигната цена на наддавањето, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договорот, а
банкарската гаранција ќе биде активирана.
5. Со најповолниот понудувач ќе се склучи договор за купопродажба во рок од 5 (пет) дена од денот на уплата на цената за моторното
возило.
6. Сите трошоци кои ќе произлезат околу преносот на сопственоста на возилото ќе ги сноси купувачот – најповолниот понудувач.
7. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање. Приговорот се
доставува до Комисијата во рок од 3 дена од денот на одржување на јавното наддавање. Комисијата одлучува по приговорот со
решение во рок од 5 дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
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