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OИ 04 - F 7.5/1-8 
 
  

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Број______________     До   
Дата______________    Комисија за спроведување на  

постапки за јавно наддавање  
      
ПРИЈАВА 

за учество во постапка за отуѓување на градежно земјиште  
сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање 

 
Од______________________________________________________________________     

    (назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице) 
_________________________________________________________________________ 

      (седиште на правното лице, односно адреса на физичко лице) 
 

Во врска со објава од ___________година, во дневниот весник ___________ и на веб 
страната на Општина Илинден, за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на територија на Општина Илинден наменето за изградба на објекти 
со ______________________________________класи на намени, се пријавуваме за учество за 
следново: 

 
Број на градежна 

парцела 
Катастарска 

парцела 
Катастарска 

општина 
Површина на градежна 

парцела во м² 
Депозит 
денари 

 
 
 

    

 
Со Пријавата ја приложувам следнава документација: (да се заокружи потребното)  

1.Доказ за платен депозит, 
2.За физички лица уверение за државјанство, 
3.За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар, 
4.Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, односно 

доказ за својството овластено одговорно лице на правното лице, 
5.Банкарска гаранција во износ од _________________евра, во денарска 

противвредност за сериозност на понудата, со која ќе гарантираат дека ќе ја уплатат крајно 
постигнатата цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавното наддавање 
која гаранција ќе има рок на важност. 

6.E-mail адреса на подносителот на пријавата______________________________, 
преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно 
наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање (за подносителите на 
пријави кои ќе достават погрешна e-mail адреса, Општина Илинден ќе нема обврска да прима 
и врши корекции на истата). 

7.Фотокопија од лична трансакциска сметка на која ќе може да им биде вратен 
депозитот за учество во јавното наддавање. 

 Лице за контакт_________________________________тел__________________ 
 

        Подносител на пријавата 
 

                                                 _____________________ 


