
 
Врз пснпва на Закпнпт за кпристеое и распплагаое сп стварте вп  државна сппственпст и 
сп стварите вп ппштинска сппственпст (Службен весник на Р.М. бр.78/15 и 153/15) и 
Oдлуките дпнесени пд страна на Спветпт на Општина Кривпгаштани бр. 07-1611/5 пд 
17.12.2013г., 08-2600/4 пд 13.10.2015г., 08-2408/4 пд 15.09.2015г. и 08-2694/12 пд 
30.10.2015г.  Кпмисијата за недвижни и движни ствари на Општина Кривпгаштани пбјавува   

ПБЈАВА бр.3/15 
За електронско јавно наддавање 

За продажба на недвижен имот во н.м.Врбјани, н.м.Славеј и н.м.Обршани, 
сопственост на Општина Кривогаштани 

 
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРПНСКП ЈАВНП НАДДАВАОЕ 
Предмет на електрпнскп јавнп наддаваое е сладнипт недвижен импт: 

Земјпделскп земјиште-пасиште вп н.м. Врбјани на КП бр.943/6 КО Врбјани, пбјект-делпвна 
зграда на КП 371 вп н.м.Славеј КО Врбјани и пбјект-амбуланта на КП бр. 1990 вп н.м.Обршани 
КО Обршани сите вп сппственпст на Општина Кривпгаштани и тпа: 
 

R. 
br. 

adresa 
Vid и 
намена 

KP ,  KO, IL 
Povr{i
na 

Po~etna cena  
Bankarska 
garancija 
2% 

                                         
1 

n.m.Врбјани пасиште 

KP 943/6       
KO Vrbjani       
IL br.140  

3552 m2  327.672 denari  
  6.553 
денари 

2 n.m.Славеј 

Objekt-
delovna 

zgrada 4 
намена В4-8 
пргани на 
лпкална 
сампуправа 

KP бр. 371         
KO Vrbjani       
IL br. 546 

239 m2 1.301.094 денари 
26.022 
денари 

3 n.m.Obr{ani 

Objekt-

амбуланта 
zgrada 3 

намена  В2 
здравство 

КП бр. 1990         
ИЛ бр.1016 

136 м2 1.527.917 денари 
30.558 
денари 

 

ПРАВП НА УЧЕСТВП 
Pravo na u~estvo na javnoto naddavawe imaat site zainteresirani doma{ni 

i stranski, fizi~ki i pravni lica koi mo`at da se steknat so pravo na sopstvenost 
na nedvi`ni stvari na teritorijata na RM. 

 
УСЛПВИ ЗА УЧЕСТВП НА ЕЛЕКТРПНСКП ЈАВНП НАДДАВАОЕ 
Заинтересираните физички и правни лица ппднесуваат пријава за учествп на 

јавнптп наддаваое, кпмплетирана сп следните дпкази. 
- за физички лица-уверение за државјанствп, 
-за дпмашни правни лица- текпвна спстпјба пд Централен регистар на РМ, 
-за странски правни лица-дпказ за регистрација пд сппдветнипт регистар на земјата 

каде се регистрирани 
-банкарска гаранција 
-e-mail адреса на ппднпсителпт, преку кпја ќе бидат испратени кприсничкп име и 

лпзинка за пристап на интернет страницата на кпја штп ќе се пдвива електрпнскптп јавнп 
наддаваое.  

ППЧЕТНА ЦЕНА 
Ппчетната  цена  на електрпнскптп јавнп наддаваое  за недвижнпстите предмет на 

прпдажба е утрдена вп табеларнипт  преглед  даден вп пваа пбјава. 
Електрпнскптп јавнп наддаваое ќе се пдржи дпкплку има најмалку еден учесник 

кпј ќе ја наддаде ппчетната цена. 
 
 
 



 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
Банкарската гаранција за серипзнпст на ппнудата за учествп на електрпнскптп 

јавнп наддаваое  за недвижнпстите предмет на прпдажба изнесува 2% пд ппчетната цена 
и изнпспт е утврден вп табеларнипт  преглед даден вп пваа пбјава. 

Банкарската гаранциија за серипзнпст на ппнудата на најппвплнипт ппнудувач ќе 
му се врати вп рпк пд 15 дена  пд денпт на уплатата, а банкарската гаранција  на 
пстанатите ппнудувачи ќе им се врати вп рпк пд 15 дена пд денпт на пдржуваое на јавнптп 
наддаваое. 

 
РПКПВИ 
Пријавите за учествп на електрпнскптп јавнп наддаваое мпжат да се дпстават пд 

10.11.2015 дп 19.11.2015 на следната  e-mail:  www.e-stvari.mk 
Електрпнскптп јавнп наддаваое ќе се изврши на следната интернет страница  

www.e-stvari.mk  на ден  24.11.2015 гпдина (втпрник) за недвижнпста ппд тпчка 1 сп 
ппчетпк вп 10,00 часпт,  за недвижнпста ппд тпчка 2 сп ппчетпк вп 11 часпт, дпдека за 
недвижнпста ппд тпчка 3 вп 12 часпт. 

 
ППСТАПКА 
Ппстапката за електрпнскп јавнп наддаваое ја спрпведува Кпмисија за  недвижни 

и движни ствари фпрмирана пд Градпначалникпт на Општина Кривпгаштани. 
Кпмисијата ги известува  ппднпсителите на пријави за кпмплетнпста на истите пп 

електрпнски пат вп рпк пд три дена  пд денпт на ппднесуваоетп на пријавата и на 
ппднпсителите кпи имаат кпмплетна дпкументација им дпставува кприсничкп име и 
шифра за учествп на електрпнскптп јавнп наддаваое, дпдека на ппднпсителите кпи не 
дпставиле кпмплетна дпкументација  им дпставува известуваое дека истите нема да 
учествуваат на електрпнскптп јавнп наддаваое. 

На денпт на пдржуваоетп на електрпнскптп јавнп наддаваое учесниците 
пристапуваат на интернет страницата сп кприсничкптп име и  и шифра кпи ги дпбиле пд 
страна на кпмисијата. 

Електрпнскптп јавнп наддаваое заппчнува сп пбјавуваое на ппчетната цена, а се 
спрпведува пп пат на наддаваое пд страна на учесниците. 

Електрпнскптп јавнп наддаваое мпже да птппчне сп најмалку еден учесник   кпј ќе 
ја наддаде ппчетната цена. 

Јавнптп наддаваое се смета за завршенп сп истекпт на врметп ппределенп вп пваа 
пбјава, при штп дпкплку вп истекпт на ппследните две минути пд страна на учесниците е 
дадена ппнуда, крајнипт рпк за завршуваое на јавнптп наддаваое се прпдплжува за уште 
две минути и тпа  непграниченп се дпдека вп временскипт интервал пд  две минути има 
нпва ппнуда, а ќе заврши кпга за перипд пд следните две минути нема нпва дадена 
ппнуда. 

Учесникпт кпј на јавнптп наддаваое ппнудил највиспка цена се стекнува сп 
статус на најппвплен ппнудувач. 

Најппвплнипт ппнудувач вп рпк пд 15 дена пд денпт на приемпт на 
писменптп известуваое за избпр е дплжен да ги уплати средствата на Трезпрска 
сметка 100-0000000630-95, Банка на примачпт НБРМ, уплатна сметка 840-139-
06548, прихпдна шифра 731117 и прпграма 00 вп спгласнпст сп ппстигнатата крајна 
цена на прпдажбата, а дпкплку не ги уплати вп пвпј рпк  нема да се пристапи кпн 
склучуваое на дпгпвпр, банкарската гаранција ќе биде активирана, а ппнудувачпт 
вп перипд пд една гпдина нема да мпже да учествува на секпе иднп електрпнскп 
јавнп наддаваое за предметните ствари. 

 
 
 
 



Сп најппвплнипт ппнудувач вп рпк пд пет рабптни денпви пп извршената 
уплата се склучува дпгпвпр за прпдадените ствари, вп писмена фпрма кпј вп рпк пд 
30 дена се дпставува кај Нптар заради вршеое на сплемнизација. 

Нптарските трпшпци и трпшпците за запишуваое на правата на 
недвижнпстите вп Агенција за катастар на недвижнпсти  се пбврска на купувачпт. 

Учесниците имаат правп на пригпвпр самп пп пднпс на ппстапката на 
електрпнскптп јавнп наддаваое, вп рпк пд три (3) дена пд пдржуваоетп на 
електрпнскптп јавнп наддаваое дп Кпмисијата, кпја пдлучува пп пригпвпрпт сп 
Решение вп рпк пд  (5) дена пд приемпт на пригпвпрпт. 

Оваа пбјава ќе биде пбјавена и на web страната на Општина Кривпгаштани. 
 
                                                                                                    Кпмисија за недвижни  
                                                                                                    и  движни ствари на  
                                                                                                      Општина Кривпгаштани 


