
Врз основа на член 2 став 4 алинеја 2, член 47 став 2, член 48 и член 49 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, 153/2015 и 190/2016 и  21/2018 ), Одлука  донесена од Советот на
Општина  Струмицa  заведена  под  Бр.07-498/1  од  23.01.2012  година,  објавена  во  Службен  Гласник  на
Општина Струмица бр.1 од 24.01.2012 година, Одлука за измена на Одлуката за набавка и оттуѓување на
патнички  моторни  возила  донесена  од  Советот  на  Општина  Струмицa  заведена  под  Бр.07-9681/1  од
27.11.2012 година  објавена во Службен Гласник на Општина Струмица бр.26 од 28.11.2012 година, и
Одлука  донесена  од  Советот  на  Општина  Струмица  заведена  под Бр.  Бр.08-2878/1 од 12.04.2018  год.
Комисијата за движни и недвижни ствари на Општина Струмица објавува

ОБЈАВА бр.3/18
За електронско јавно наддавање
За продажба на движни ствари

(Прва објава)

1. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на  патнички моторни возила сопственост на  
Општина Струмица – ХАВАРИСАНИ, кои се продаваат согласно горенавдените Одлуки на Советот на 
Општина Струмица.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПАТНИЧКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА 
ПРОДАЖБА

ВОЗИЛО БРОЈ 1.
Вид на возило Патничко возило Банкарска

гаранција 2% од
проценета
вредност

Почеток 
час

Марка Volkswagen 339,00 денари 11.00 часот

Тип, изведба Венто

Година на производство 1993

Идентификационен број на 
возилото

HZPW690125

Регистарски број SR-9010- AB

Категорија на возилото Патничко 

Облик и намена на 
каросеријата 

Лимузина

Број на врати 4

Број на оски 2

Број на седишта 5

Тип/Број на мотор ABS675921

Силина на мотор (kw) 60

Вид на гориво Бензин

Зафатнина на моторот (cm) 1791

Маса на возилото 1400

Боја на возилото Сребрена

Датум на последната 16.09.2014



регистрација

Старост на возилото до 
датум на проценка 21.03.2018

14 година и 8 месеци

Податоци за сопственик 
според сообраќајна дозвола

Општина Струмица 
ул,,Сандо Масев,, бр.1 
Струмица

Почетна цена на патничкото моторно возило изнесува 16.926,00 денари.
Возилото е корозирано, оштетено, неисправно.

ВОЗИЛО БРОЈ 2.
Вид на возило Патничко возило Банкарска

гаранција 2% од
проценета вредност

Почеток 
час

Марка ZASTAVA 210,00 денари 12.00 часот

Тип, изведба LADA SAMARA

Година на производство 1990 година

Идентификационен број на
возилото

930МО82416

Регистарски број SR-728-Al

Категорија на возилото Патничко

Облик и намена на
каросеријата 

Патничко

Број на врати 4

Број на оски 2

Број на седишта 5

Тип/Број на мотор 837258

Силина на мотор (kw) 52

Вид на гориво Бензин

Зафатнина на моторот (cm) 1451

Маса на возилото 1020

Боја на возилото Црвена

Датум на последната
регистрација

19.04.2012

Старост на возилото до
датум на проценка

21.03.2018

27 години и 8 месеци

Податоци за сопственик
според сообраќајна дозвола

Општина Струмица
ул,,Сандо Масев,, бр.1

Струмица

Почетна цена на патничкото моторно возило изнесува 10.455,00 денари.
Возилото е корозирано, оштетено, неисправно.

ВОЗИЛО 3.
Вид на возило Патничко возило Банкарска гаранција

2% од проценета
вредност

Почеток 
час



Марка Skoda 195,00 денари 13.00 часот

Тип, изведба FELICIJA

Година на производство 1999 година

Идентификационен број 
на возилото

TMVEEA613X011378
9

Регистарски број SR-663-BA

Категорија на возилото Патничко

Облик и намена на 
каросеријата 

Патничко

Број на врати 4

Број на оски 2

Број на седишта 5

Тип/Број на мотор 2865635

Силина на мотор (kw) 43

Вид на гориво Бензин

Зафатнина на моторот 
(cm)

1289

Маса на возилото 920

Боја на возилото Бела

Датум на последната 
регистрација

05.02.2012 година

Старост на возилото до 
датум на проценка 

18 години и 8 месеци

Податоци за сопственик 
според сообраќајна 
дозвола

Општина Струмица
ул,,Сандо Масев,,

бр.1 Струмица

Почетна цена на патничкото моторно возило изнесува 9.764,00 денари.
Возилото е корозирано, оштетено, неисправно.

ВОЗИЛО БРОЈ 4.
Вид на возило Патничко возило Банкарска

гаранција 2% од
проценета вредност

Почеток 
час

Марка ZASTAVA 151,00 денари 14.00 часот

Тип, изведба 101 SKALA

Година на производство 1985 година

Идентификационен број на 
возилото

882343

Регистарски број SR-888-AF

Категорија на возилото Патничко

Облик и намена на 
каросеријата 

Патничко

Број на врати 4

Број на оски 2

Број на седишта 5



Тип/Број на мотор 845041

Силина на мотор (kw) 40

Вид на гориво Бензин

Зафатнина на моторот (cm) 1116

Маса на возилото 835

Боја на возилото Жолта

Датум на последната 
регистрација

17.10.2012 година

Старост на возилото до 
датум на проценка 
21.03.2018

32 години и 8 месеци

Почетна цена на патничкото моторно возило изнесува 7.569,00 денари.
Возилото е корозирано, оштетено, неисправно.

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски, физички
и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движните ствари на територијата на РМ,
согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање,
комплетирана со следниве докази:

1. Доказ за идентитет (полн назив, точна адреса, кои документи се приложуваат кон пријавата, телефон),
2. За правните лица – Доказ за регистрација на правното лице од Централниот регистар на Република
Македонија,
3. Уредно полномошно за полномошникот кој го претставува правното лице,
4. За физичките лица – Лична карта или патна исправа,
5. Е-маил адреса на поднесувачот на пријавата, преку која што ќе се врши постапката за регистрирање за
учество во електронското јавно наддавање на која што ќе им биде испратено корисничко име и шифра за
пристап на интернет страницата на која ќе се одвива електронското јавно наддавање,
6. Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата,
7.  Банкарска гаранција за  сериозност во висина од 2% од проценетата вредност на движната ствар за
учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал
во писмена форма да се достави и до Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на
Општина Струмица на денот кога се доставува комплетната документација.

4. ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетната цена на движната ствар е проценетата вредност на истата наведена под табеларниот
приказ за секое патничко моторно возило.
Цената за продажба на движните ствари е утврдена согласно Извештајот за процена на  транспортни
средства на Друштвото за проценка ПРОЦЕНИТЕЛ – НС ДОО Струмица со ЕМБС 6875114.

5. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на електронското јавно наддавање за
движните ствари предмет на продажба изнесува 2% од проценетата вредност на движната ствар и износот
е утврден во табеларниот преглед даден во оваа објава.

Банкарската гаранција за сериозност на понудата му се враќа на подносителот на пријавата во рок
од 15  дена  од денот на  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.



Објавата трае 14 календарски дена почнувајќи од 20.04.2018 година (петок) заклучно со 03.05.2018
година (четврток).
 Рокот започнува да тече со денот на објавување на огласот.
Пријавите се поднесуваат најдоцна до 03.05.2018 година (четврток).
Јавното електронско наддавање ќе  започне на ден 07.05.2018 година (понеделник) со почеток во
11:00 часот и ќе се одвива во временските рокови дадени во табелата.

6. ПОСТАПКА

Постапката за електронското јавно наддавање ја спроведува Комисијата за недвижни и движни
ствари формирана од Градоначалникот на Општина Струмица.

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи
сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско јавно наддавање. 
Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница: www.e-stvari.mk.

Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетноста на истите по електронски
пат во рок од три дена од денот на поднесувањето на пријавата и на подносителите кои имаат комплетна
документација  им  доставува  корисничко  име  и  шифра  за  учество  на  електронското  јавно  наддавање,
додека  на  подносителите  кои  не  доставиле  комплетна  документација  им  доставува  известување  дека
истите нема да учествуваат на електронското јавно надавање.

На денот на одржувањето на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет
страницата со корисничкото име и шифрата која ја добиле од Комисијата.

Електронското јавно наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена, а се спроведува
по пат на наддавање од страна на учесниците.

Доколку во првите пет минути не е прифатена понудата, односно не  е дадена повисока понуда од
учесникот на  јавното наддавање,  вредноста  на движната ствар се намалува за  2% по што учесниците
повторно  имаат  можност  да  ја  прифатат,  односно  да  ја  зголемат  цената  без  притоа  да  се  ограничува
минималниот чекор на зголемување.

 Доколку во истекот на последните 2 минути од вторите 5 минути од страна на учесниците е
дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште 2 минути и тоа
неограничено се додека во временскиот интервал од 2 минути има нова понуда, а ќе заврши кога за период
од следните 2 минути нема нова дадена понуда. Доколку во времетрање од пет минути повторно нема
понуда, вредноста на движната ствар повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност.

Намалувањето на вредноста на движните ствари во текот на наддавањето доколку станува
збор за објава по прв пат може да биде најмногу до 30% од проценетата вредност без разлика колку
понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

Намалувањето на вредноста на движните ствари во текот на наддавањето, доколку станува збор за
објава по втор пат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното наддавање се пријавил само еден
заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или повеќе учсници, намалувањето на вредноста
може да биде до најмногу 50% од проценетата вредност.

 Учесникот кој на јавното наддавање понудил највисока цена, се стекнува со статус на најповолен
понудувач.

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

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор
е должен да ги уплати средствата на сметката:

Назив и седиште на примачот: Буџет на Општина Струмица
Уплатна сметка 840-166-06553
приходна шифра 723914  програма 00, 
во согласност со постигнатата крајна цена на продажбата, 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 1 година нема да може да учествува на секоe идно електронско јавно наддавање за предметните ствари. 

Со  најповолниот  пoнудувач  во  рок  од  15  работни  денови  по  извршената  уплата  се  склучува
договор, во писмена форма кој во рок од 30 дена се доставува кај нотар заради вршење на пренос на
сопственоста, при што нотарските трошоци се обврска на купувачот.

Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на електронско јавно наддавање
во рок од 3 дена  од одржувањето на електронското јавно наддавање до  Комисијата,  која  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.



Оваа објава ќе биде објавена на web  страната на Општина Струмица.
Детални информации поврзани за објавата можат да се добијат кај членовите на Комисијата на

тел.075 227 844 и тел.076 483 127 и патничките моторни возила предмет на продажбата ќе можат да се
видат секој работен ден од 12.00 до 15.00 часот со претходна најава кај Комисијата за недвижни и движни
ствари при Општина Струмица.

 Бр.03-3091/1
19.04.2018 год.                                                                                              
                                                                                                       Комисија за недвижни и
                                                                                                           движни ствари на
                                                                                                         Општина Струмица
                                                                                                         


