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До 

 

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари 

на Општина Валандово  

по пат на електронско јавно наддавање 

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

 

П Р И Ј А В А 

 

1. 

ПОДАТОЦИ за 

Подносителот на 

пријавата: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

(физичко лице-домашно или 

странско) 

НАЗИВ НА ПРАВНОТО 

ЛИЦЕ 

(правно лице-домашно или 

странско) 

 

 
АДРЕСА ОД ЛИЧНА 

КАРТА:                               

(за физичко лице) 

 

ЕМБС  (за правно лице) 
 

СЕДИШТЕ НА 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ:  

(за правно лице) 

 

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ: 

Домашен 

телефон: 

Мобилен телефон:  

е-маил адреса: (задолжително) 

 

Се пријавувам за учество на електронско јавно наддавање за продажба на 

движна ствар во сопственост на Општина Валандово, со електронско јавно 

наддавање, согласно ОБЈАВА број 01/2020 (29.09.2020)  

 

За движна ствар (заокружете-маркирајте број на возило), 

1. AVTOBUS TAM, година на производство 1990, број на шасија SR89000571206, 
Број на мотор: 44296310536943 

2.  AVTOBUS FAP Тип: SANOS 115 GNR, година на производство 1990, број на 
шасија 21037, регистарска ознака,  Број на мотор: 040875  
 

3. AVTOBUS IKARUS, Tип IK 115-B, година на производство 1985, број на шасија 
0390085/0280, Број на мотор: D2356HM6U/1011583/682 
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Како прилог Ви ги доставувам следните документи : 

 

• изјава за прифаќање на условите што се дадени во Објавата; 

• тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија, за 

домашни правни лица, не постара од шест месеци 

• извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица  

• за физички лица копија од лична карта или пасош 

• доказ за уплатена Банкарска гаранција. 

 
_______________                     ________________ 

        /дата/                           /подносител/ 

 

Со поднесување на пријавата ги прифаќам условите што се дадени во 

објавата. 

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на 

електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави 

ќе бидат електронски известени.  
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