
 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 

MUNICIPALITY OF VELES 
 

 

 
До 
Комисија за спроведување на постапка за издавање  
под закуп на простории од објект на КП 4810 во  
сопственост  на Општина Велес  
по пат на електронско јавно наддавање 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

 

П Р И Ј А В А 
 
 Од ___________________________________________________________ 
   /име и презиме/ 
ул.„_______________________________________“ бр._____ од ________ 
  /адреса/ 
ЕМБ______________________ бр.лична карта____________ 
  /матичен број/ 
ДБ _______________________ 
  /даночен број/ 
Депонент-банка ________________ 
    /банка/ 
Овластено лице __________________ 
          /законски застапник/ 
 
 
Се пријавувам за учество на електронско јавно наддавање за издавање на деловни и 
административни простории од објект сопственост на Општина Велес во закуп, по пат на 
електронско јавно наддавање, согласно ОБЈАВА број 1/2015 (23.02.2015)  
 
За просторија (заокружете-маркирајте број на парцела),   
 
 

          
Ред. 
број 

Улица и број Деловен простор површина 

I 1. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.2 на кат III 18m2

2. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.3 на кат III 9m2

3. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.8 на кат III 22m2

4. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.9 на кат III 15m2

5. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.10 на кат III 15m2

6. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.11 на кат III 15m2

7. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.12 на кат III 17m2

8. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.13 на кат III 48m2

9. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.14 на кат III 13m2

10. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.15 на кат III 3m2

11. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.16 на кат III 3m2
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II 1 ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.2 на кат II 18m2

2. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.3 на кат II 9m2

3. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.8 на кат II 22m2

4. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.9 на кат II 15m2

5. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.10 на кат II 32m2

6. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.11 на кат II 17m2

7. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.12 на кат II 42m2

 
III 1 ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.2 на кат I 18m2

2. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.3 на кат I 9m2

3. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.8 на кат I 22m2

4. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.9 на кат I 15m2

5. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.10 на кат I 31m2

6. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.11 на кат I 17m2

 
IV 1. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.2 на приземје 18m2

2. ул.Цар Самоил бр. 1 адм.дел.простор бр.3 на приземје 9m2

 
V 1. ул.8ми Септември бр.86 дел.простор бр.1 на приземје 45m2

2. ул.8ми Септември бр.86 дел.простор бр.4 на приземје 41m2

3. ул.8ми Септември бр.86 дел.простор бр.2 на приземје 20m2

 
   
Во прилог Ви ги доставувам следните документи: 
Пријавата  потпишана лично од заинтересираниот учесник на електронското јавно 
наддавање треба да содржи : 

- податоци за генералиите на истиот (полн назив, точна адреса, кои документи се 
прилагаат кон пријавата и контакт телефон)   

-  сметка на која треба да се врати уплатениот депозит доколку не биде избран за 
најповолен понудувач  

- Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата.  
-  Доказ за платен депозит како гаранција за учество на јавното наддавање во висина 

од 5% почетната месечна закупнина. 
- Доказ за идентитет. 
- Тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија. 
-  Е-маил адреса на поднесувачот на пријавата, преку која што ќе се врши постапката 

на регистрирање за учество во јавното електронско наддавање на која што ќе им 
биде испратено корисничкото име и шифрата за пристап на интернет страницата на 
која што ќе се одвива  електронското јавно  наддавање. 

 
_______________      ________________ 
        /дата/           /подносител/ 
 
 
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 (Доколку се учествува на електронското јавно наддавање на повеќе од 
една административна или деловна просторија, доволно е во оригинал или пак фотокопие 
заверено на нотар да се достави погоре наведената документација во прилог на една пријава, 
а во останатите може да се достават и фотокопии) 


