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О Г Л А С И

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), член 7-а од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 
39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесии за вршење на 
проспекциски геолошки истражувања на металични ми-
нерални суровини бр. 44-4483/1 од 26.09.2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.140/17), Комисијата за спроведување на постапката 
за доделување на концесии за вршење на проспекциски 
геолошки истражувања на металични минерални суро-
вини, објавува 

Ј А В Е Н  П О В И К
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

2/2018

1. Концедент е Република Македонија - Владата на 
Република Македонија.

2. Предмет на овој јавен повик е доделување на 
концесии за вршење на проспекциски геолошки истра-
жувања на металични минерални суровини од Одлука-
та за започнување на постапка за доделување на конце-
сии за  вршење на проспекциски геолошки истражува-
ња на минерални суровини бр. 44-4483/1 од 26.9.2017 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.140/17), и тоа:

- Северозападен регион кој ги опфаќа следните оп-
штини: Тетово, Јегуновце, Сарај, Ѓорче Петров, Кар-
пош, Сопиште, Студеничани, Чашка, Желино, Брве-
ница, Боговиње, Врапчиште, Гостивар, Македонски 
Брод, Зелениково и  Маврово Ростуша и

- Западноцентрален регион кој ги опфаќа следните 
општини: Кичево, Дебар, Маврово Ростуше, Гостивар, 
Македонски Брод, Чашка, Долнени, Прилеп, Кривогаш-
тани, Крушево, Демир Хисар, Пласница, Центар Жупа, 
Дебарца, Могила, Струга, Охрид и Вевчани и 

- Југозападен регион кој ги опфаќа следните оп-
штини: Охрид, Дебарца, Струга, Могила, Ресен, Демир 
Хисар, Крушево, Битола, Прилеп, Новаци и Вевчани.

3. Концесијата за проспекциски геолошки истражу-
вања се доделува на период до две години, без мож-
ност за нивно продолжување.

4. Проспекциски геолошки истражувања може да се 
вршат на просторите дадени во топографските карти, 
освен на простори за кои се води постапка по иниција-
тива за доделување на концесии за вршење на детални 
геолошки истражување, на веќе доделени простори под 
концесии за вршење на детални геолошки истражу-
вања, истражени простори и концесии за експлоатација 
на минерални суровини;

5. Право на учество на Јавниот повик имаат сите до-
машни и странски правни лица и конзорциуми кои ќе 
преземат тендерска документација преку електронски-
от систем www.e-koncesii.mk и ќе ги исполнат условите 
согласно утврденото во тендерската документација. 
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4. Во тендерската документација се содржани подато-
ците поврзани со просторите на кој се доделува концеси-
јата за вршење на проспекциски геолошки истражувања, 
како и вредноста на концесискиот проект изразена како 
почетна вредност на концесијата и условите кои треба 
да се исполнат од страна на концесионерот. 

5. Понудувачите задолжително преку системот 
www.e-koncesii.mk треба да ја достават скенирана след-
нава документација за докажување на личните, профе-
сионалните и финансиските услови кои треба да се ис-
полнат за учество на Јавниот повик:

1) Документ за регистрирана дејност и тековна сос-
тојба:

- за домашни правни лица: документ за регистрира-
на дејност и тековна состојба издаден од  Централниот 
регистар на Република Македонија;

- за странски правни лица: документ од надлежен 
орган - потврда дека се наоѓа на официјалниот тргов-
ски регистар кој се води од страна на надлежен орган 
на државата или потврда од надлежен орган за сертифи-
кација кој ги исполнува условите пропишани со закон; 

2) Информација за економско - финансиска состој-
ба на субјектот, позитивни финансиски извештаи, нај-
малку за последната година. Доколку правното лице е 
регистрирано во период пократок од овој, финансиски-
те извештаи се доставуваат за периодот од регистраци-
јата:

- за домашни правни лица: Информација за економ-
ско - финансиска состојба на субјектот која ја издава 
Централниот регистар на Република Македонија, пози-
тивни финансиски извештаи, најмалку за последната го-
дина. Доколку правното лице е регистрирано во период 
пократок од овој, финансиските извештаи се доставува-
ат за периодот од регистрацијата;

- за странски правни лица: позитивен ревизорски из-
вештај издаден од реномирана ревизорска институција 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај да содржи податоци за вкупното економско ра-
ботење на странскиот понудувач за последната година. 
Доколку правното лице е регистрирано во период пок-
раток од овој, финансиските извештаи да се достават за 
периодот од регистрацијата; 

3) Уверение за платени даноци и придонеси:
-  за домашни правни лица издадено од Управа за 

Јавни приходи на Република Македонија;
-  за странски правни лица документ издаден од над-

лежен орган на домицилната држава.
4) Потврда дека не е отворена постапка за стечај од 

надлежен орган:
- за домашни правни лица документ издаден од Цен-

тралниот регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица документ издаден од над-

лежен орган на домицилната држава.
5) Потврда дека не е отворена постапка за ликвида-

ција од надлежен орган:
- за домашни правни лица издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија;
- за странски правни лица издаден од надлежен ор-

ган на домицилната држава.
6) Потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена казна за кривично дело:
- за домашни правни лица Информација за кривич-

на судска одлука издадена од Централниот регистар на 
Република Македонија; 

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

7) Потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност, односно привремена забра-
на за вршење на одделна дејност:

- за домашни правни лица издаден од Централниот 
регистар на Република Македонија;

- за странски правни лица издаден од надлежен ор-
ган на домицилната држава.

8) Изјава, заверена на нотар од одговорното лице во 
правното лице дека правното лице или член на негов 
орган на управување или надзорен орган не се осудени 
со правосилна судска пресуда за следниве кривични 
дела: корупција, измама и перење пари; (АНЕКС  Ѓ)
     - за странските понудувачи потребно е таквата изја-
ва да биде заверена од нотар, или од друг орган докол-
ку во домицилната држава постои таква институција ко-
ја врши заверка на таков вид на изјави.

 9) Изјава, заверана на нотар, дека на правното лице 
вклучувајќи ги и странските правни лица со подружни-
ца запишана во Централниот регистар на Република 
Македонија претходно не му била одземена концесија 
за вршење на проспекциски геолошки истражувања, де-
тални геолошки истражувања или експлоатација на ми-
нерални суровини, како и правно лице кое е поврзано 
со тоа правно лице; (АНЕКС З)

10) за конзорциум потребно е секој член на групата 
да ги исполнува сите лични, професионални и финан-
сиски услови од оваа точка.

Само понудите од понудувачите кои се оценети за 
способни ќе бидат предмет на евалуација.

6. Понудувачите задолжително преку архивата на 
Министерството за економија треба да ја достават Тен-
дерската гаранција во оригинал.

7. Целокупната понуда треба да биде на македонски 
јазик. Придружната документација кон понудата, која 
се бара согласно тендерската документација, треба да 
биде скенирана од оригинал. Понудувачите кои ќе би-
дат избрани за најповолни треба да ја достават во ори-
гинал документацијата која претходно ја имаат скенира-
но и прикачено на веб порталот: www.e-koncesii.mk, во 
рок од 5 дена од денот на приемот на известувањето и 
Одлуката за избор на најповолен понудувач.  

Доколку се работи за странски понудувачи, оваа до-
кументација треба да биде   преведена од овластен суд-
ски преведувач на македонски јазик. Документацијата 
не треба да биде постара од 6 месеци од денот на отво-
рањето на Јавниот повик, освен Ревизорскиот извештај.

7. Понудувачите можат да достават само една пону-
да за просторите за доделување на концесија за врше-
ње на проспекциски геолошки истражувања. 

9. Тендерската документација се превзема електрон-
ски од веб порталот: www.e-koncesii.mk. Право на 
превземање на тендерската документација има секој 
субјект кој ќе се регистрира на веб порталот: www.e-
koncesii.mk. Право на учество во понатамошната поста-
пка на Јавниот повик има секој регистриран субјект на 
веб порталот: www.e-koncesii.mk, кој подигнал тендер-
ска документација, аплицирал со своја понуда и дос-
тавил доказ за извршена уплата за превземената тендер-
ска документација. Тендерската документација може 
да се превземе на порталот: www.e-koncesii.mk

10. Понудите треба да се со важност од една година 
сметано од датумот на јавното отвoрање.

За аплицирање на јавниот повик, заинтересираниот 
понудувач е должен да уплати неповратни средства во 
висина од 6.000 (шест илјади) денари, да ја скенира уп-
латницата и да ја прикачи преку системот на www.e-
koncesii.mk.
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Уплатата треба да се изврши во корист на Буџетот на 
Република Македонија, со назнака: за тендерска докумен-
тација за доделување на концесиja за вршење на проспек-
циски геолошки истражувања на металични минерални су-
ровини по Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесиja за  вршење на проспекциски геолош-
ки истражувања на металични минерални суровини бр. 
44-4483/1 од 26.09.2017 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.140/17):

Трезорска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____06163
Приходна шифра и програма: 724125-00
Депонент: Народна Банка на Република Македонија 
Даночен број: 4030000392597

За странски понудувачи:
Министерство за економија
Народна банка на Република Македонија 
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје, Република Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009
11. Понудата се доставува преку порталот www.e-

koncesii.mk, најдоцна до денот и времето за доставува-
ње на понудата.

12. Рокот за поднесување на понуди е најдоцна до 
15.5.2018. Ќе се разгледуваат само понудите доставени 
преку системот www.e-koncesii.mk., најдоцна до 
15.05.2018 година до 10.00 часот.  

13. Понудата треба да го содржи следното:
- понуда,
-  тендерска гаранција и
- документите со кои се докажуваат исполнувањето на 

личните, професионалните и финансиските услови на пону-
дувачот, наведени во точка 6 од овој јавен повик.

14. При изборот на најповолниот понудувач ќе би-
дат разгледувани само понудите кои ја содржат ком-
плетната документација пропишана во Тендерската до-
кументација.

15. Критериум според кој ќе се врши изборот на нај-
поволна понуда е највисок понуден концесиски надо-
месток, но не помал од почетната цена за просторот и 
минералната суровина предмет на овој јавен повик. 

Услов за вреднување на понудите е уредна Тендер-
ска гаранција.

16. Јавното наддавање преку системот за електрон-
ска аукција www.e-koncesii.mk, ќе се одржи на 
17.5.2018 година од 09:00 часот.

17. Обврските на концесионерот ќе бидат определе-
ни во Договорот за концесија за вршење на проспекцис-
ки геолошки истражувања. Концесионерот е должен 
вршење на проспекциските геолошки истражувања да 
ги врши во согласност со важечките закони и прописи 
во Република Македонија.

18. Владата на Република Македонија: може да 
врши изменување и дополнување на тендерската доку-
ментација најдоцна 15 дена пред истекот на крајниот 
рок за поднесување на понудите, да не ја додели конце-
сијата или целосно да ја прекине постапката. 

19. Начин на евалуација на понудите:
Доставувањето на понудите се прави преку порта-

лот www.e-koncesii.mk. Евалуација се прави на сите по-
нуди доставени до 15.5.2018 година до 10:00 часот. 

Евалуацијата на понудите ќе се одвива во два че-
кори, и тоа:

Во првиот чекор се проверува комплетноста и ва-
лидноста на Задолжителната документација. 

Ако се утврди дека документацијата не е ком-
плетна, финансиската понуда не се разгледува и на по-
нудувачот не му се дозволува учество во електронско-
то наддавање. 

Во вториот чекор, по утврдувањето на комплетнос-
та и валидноста на документацијата од страна на Коми-
сијата, се разгледува финансиската понуда и се одобру-

ва пристап во системот за учество во електронското 
наддавање. Секој понудувач во системот може да го ви-
ди неговиот тековен ранг во однос на финансиските по-
нуди и може да наддава согласно дефинираните прави-
ла објавени во системот www.e-koncesii.mk.

Комисијата ќе подготви Извештај од евалуацијата 
на понудите, во кој што ќе бидат опишани процедурата 
од текот на евалуацијата, електронската аукција (надда-
вањето), евентуалните забелешки и образложенијата на 
Комисијата. 

20. Надлежен орган за решавање по жалби во поста-
пката за доделување на концесиja за вршење на прос-
пекциски геолошки истражувања на металични мине-
рални суровини е Државната комисија за жалби по јав-
ни набавки  (бул. Илинден  бр.63 А, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија). Жалба може да се изјави во рок од 
осум дена од денот на:

- објавувањето на Јавниот повик за доделување на 
Концесии за вршење на проспекциски геолошки истра-
жувања на металични минерални суровини во однос на 
податоците, дејствијата или пропуштањата за презема-
ње дејствија од Јавниот повик;

- евалуација на понудите, во однос на дејствијата 
или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со 
тендерската документација, односно постапката за ева-
луација на понудите и наддавање;

- прием на одлуката со која се одлучува за поединеч-
но право од постапката за доделување на Концесии за 
вршење на проспекциски геолошки истражувања на ме-
талични минерални суровини, во однос на утврдување-
то на способноста на пријавите за учество или евалуа-
цијата на понудите и одлуката и

- сознанија за незаконско водење на постапка за до-
делување на Концесии за вршење на проспекциски гео-
лошки истражувања на металични минерални суро-
вини, најдоцна во рок од една година од денот на зав-
ршување на спроведената постапка.

21. За сите прашања поврзани со овој јавен повик за-
интересираните кандидати  можат да се обратат кај ов-
ластените лица за контакт:                  

Флорент Чиче тел: +389 2 3093 481
e-mail: florent.c@economy.gov.mk                                                                                                                                                                                             
              Комисија за спроведување на постапката за
                  доделување на концесии за вршење на
                  проспекциски геолошки истражувања
                     на металични минерални суровини

__________

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
ОБЈАВА БРОЈ 01/2018 (2018)

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАД-

ДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е гра-

дежно неизградено земјиште, сопственост на Републи-
ка Македонија, предвидено со ЛУПД за фотоволтаична 
централа на дел од КП бр. 2492/2 за КО Пехчево -  Оп-
штина Пехчево,  донесен со одлука број 08-1141/8 од 
30.7.2013 година (табела бр.1) и градежно неизградено 
земјиште, сопственост на Република Македонија пред-
видено со  ЛУПД на Пехчево на м.в. „Кучов Рид“  на  
(табела бр.1), согласно Табеларен преглед во кој се да-
дени податоци за градежната парцела, број на катастар-
ска парцела опфатена со градежната парцела, намена 
на градба, кота на венец, вкупна површина на градежна-
та парцела, процент на изграденост, коефициент на ис-
користеност, површина на земјиштето под градба  за 
градење, бруто развиена површина и депозит за учес-
тво на јавното наддавање.
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ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на јавното наддавање имаат:
1. Физички лица: државјани на Република Македо-

нија, државјани на држави членки на Европската Унија 
и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се член-
ки на Европската Унија и на ОЕЦД, а под услови на ре-
ципроцитет можат да стекнат право на сопственост на 
градежно земјиште на територијата на Република Маке-
донија.

2. Правни лица: домашно правно лице, правно лице 
во мешовита сопственост, правно лице основано од 
странско физичко и правно лице, регистрирани во Цен-
трален  регистер на Република Македонија, странски 
правни лица резиденти на држави членки на Европска-
та Унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица рези-
денти на држави кои не се членки на Eвропската Унија 
и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат 
да стекнат право на сопственост на градежно земјиште 
на територијата на Република Македонија. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесу-
ваат пријава за учество на јавното наддавање (во елек-
тронска форма на www.gradezno-zemjiste.mk), во која е 
наведено за која парцела се однесува самата пријава и 
кои документи се составен дел на пријавата, комплети-
рана со следните докази:

1. Пријава од подносителот, во која се наведени по-
датоци за подносителот на пријавата;

2. Доказ за платен депозит во оригинал (да се наве-
де број на оглас и број на градежна парцела во цел на 
дознака);

3. За физичките лица уверение за државјанство;
4. За правните лица доказ за регистрација на правно-

то лице од соодветен регистар;
5. e-mail адреса на подносителот на пријавата, пре-

ку која ќе се врши постапката на регистрирање за учес-
тво на електронското јавно наддавање, односно ќе му 
бидат испратени корисничко име и шифра за пристап 
на интернет страницата на која што ќе се одвива елек-
тронското јавно наддавање (за подносителите на прија-
ви кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина 
Пехчево нема обврска да прима и врши корекции на ис-
тата).

6. Фотокопија од лична трансакциона сметка.
Пријавите кои не се комплетирани со овие докази 

нема да учествуваат на електронското јавно наддавање 
за што подносителите на некомплетни пријави ќе би-
дат електронски известени.

Подносителите на пријави потребно е да достават 
во пријавата за учество на јавно наддавање и фотокопи-
ја од лична трансакциона сметка на која ќе може да им 
биде вратен депозитот за учество на јавно наддавање.

ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетната цена на електронското јавно наддавање 

за  градежната парцела   наведена во Табеларниот прег-
лед број 1 изнесува 150 денари од метар квадратен.

ДЕПОЗИТ
1. Депозитот  за учество на електронското јавно над-

давање за градежна парцела е утврден согласно Табела-
рен преглед даден во оваа објава.

2. Депозитот се уплатува вирмански или преку пош-
та на Буџет на Општина Пехчево, Народна Банка на Ре-
публика Македонија, трансакциска сметка 
100000000063095, сметка на буџетски корисник 7540-
14001069610, Приходна шифра и програма 733111-00 
со назнака „депозит за јавно наддавање за отуѓување на 
градежно земјиште“ (да се наведе број на оглас и број 
на градежна парцела во цел на дознака);

3. Депозитот се враќа во целост на подносителите 
на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од де-
нот на одржување на јавното наддавање, освен на пону-
дувачот кој понудил најповолна цена на кого по уплата-
та на вкупната цена постигната на јавното наддавање 
му се враќа уплатениот депозит намален за трошоци на 
постапката во износ од 10%  од депонираните средства.

РОКОВИ
Пријавите за учество на јавното наддавање  за гра-

дежните парцели од Табеларниот преглед број 1 можат 
да се достават до 14.5.2018година, електронски на след-
ната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk.

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на 
следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање за ГП број 1  ќе започне на  ден 
15.5.2018 година, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 ми-
нути. 

ПОСТАПКА
1. Комисијата ги известува подносителите на прија-

вите за комплетираноста на истите по електронски пат, 
во рок од три дена од денот на поднесувањето на ис-
тите, при што на подносителите на пријавите кои дос-
тавиле комплетна документација им доставува и корис-
ничко име и шифра за учество на електронското јавно 
наддавање, а на подносителите на пријавите кои не дос-
тавиле комплетна документација им доставува известу-
вање со образложение дека истите нема да учествуваат 
на јавното наддавање.

2. На денот на одржување на електронското јавно 
наддавање учесниците пристапуваат на интернет стра-
ната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на 
e-mail адресата, доставена во прилог на пријавата за 
учество на  јавното наддавање.

3. Електронското јавното наддавање може да отпоч-
не со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за 
секоја градежна парцела посебно. 

4. Електронското јавното наддавање го следи Коми-
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сија, формирана од Градоначалникот на општина Пех-
чево.

5. Електронското јавното наддавање започнува со 
објавување на почетната цена на земјиштето по метар 
квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од стра-
на на учесниците. 

6. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемување 
на вредноста со секој „чекор“ не помалку од 15 денари, 
за градежните парцели наведени во Табеларниот прег-
лед број 1.

7. Електронското јавно наддавање се смета за зав-
ршено во моментот на истекот на времето определено 
во оваа објава, при што доколку во истекот на послед-
ните две минути од страна на учесниците е дадена по-
нуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање 
се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање 
продолжува неограничено се додека во временски ин-
тервал од две минути има нова понуда.

8. Учесникот на јавното наддавање кој понудил нај-
голема цена се стекнува со статусот најповолен понуду-
вач.

9. Комисијата по завршувањето на јавното наддава-
ње изготвува записник за спроведеното јавно наддава-
ње и електронски го доставува до сите учесници на јав-
ното наддавање.

10. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 
дена од денот на завршување на постапката за јавно 
наддавање да ги уплати средствата согласно пости-
гнатата крајна цена од наддавањето и до Комисијата да 
достави доказ за извршената уплата и целокупната до-
кументација потребна за учество на јавното наддавање 
(во оригинал или копија заверена на нотар).  

11. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати 
средства во утврдениот рок и не ја достави целокупна-
та документација потребна за учество на јавното надда-
вање, ќе се смета дека градежното земјиште не е оту-
ѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор 
за отуѓување и депонираните средства на најповолниот 
понудувач нема да му бидат вратени, истиот нема да 
може да учествува на секое идно јавно наддавање за 
предметната градежна парцела.

12. По извршената уплата во утврдениот рок и дос-
тавувањето на целокупната документација потребна за 
учество на јавното наддавање, Општина Пехчево  склу-
чува договор со најповолниот понудувач за отуѓување 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија. Со договорот купувачот се обврзува во рок 
од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот 
да обезбеди одобрение за градба на предвидените објек-
ти согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е 
отуѓено, за градежните парцели со површина до 5000 
м2 и да ги изгради објектите согласно урбанистички 
план по кој земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од 2 
(две) години од добивање на правосилно одобрение за 
градење за објекти со бруто изградена површина до 
1000 м2, односно во рок од 4 (четири) години од доби-
вање на правосилно одобрение за градење за објекти со 
бруто изградена површина над 1000 м2, согласно добие-
ното одобрение за градење, односно доколку објектите 
не се изградат во определениот рок по вина на купува-
чот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во 
висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното 
надавање на предметното земјиште за секој изминат ме-
сец во првата година од истекот на рокот, односно 3 % 
од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на 
предметното земјиште за секој изминат месец во втора-
та година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкуп-
но постигнатата цена на јавното надавање на предмет-
ното земјиште за секој изминат месец во третата и секо-
ја наредна година од истекот на рокот.

13. Трошоците за нотарската процедура и воведува-
њето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата 
за катастар за недвижности паѓаат на товар на купува-
чот на градежното земјиште.

14. Незадоволните учесници на јавното наддавање 
можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 
дена од одржаното електронско јавно наддавање. По 
приговорот со решение, Комисијата е должна да одлу-
чи во рок од пет дена од приемот на истиот.

15. Против решението донесено од страна на коми-
сијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, стран-
ката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен. 

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB - страницата 
на Општина Пехчево, http://pehcevo.gov.mk/

                                     Комисија за спроведување на
                                    постапките за јавно наддавање

                                             Претседател,
                                      Димитар Рунтевски, с.р.


