Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ број 5/02), а во врска со член 67 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 5/02) и Програмата за поставување урбана опрема –
рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје за период 2012–2027 донесена од
Советот на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ број 9/12),
Градоначалникот на Град Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
РЕКЛАМНИ ПАНОА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ,
ПО ПАТ НА УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ – ЛИЦИТАЦИЈА

1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС
1.1. Предмет на јавниот оглас е доделување на локации за поставување на
рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје по пат на усно јавно наддавање –
лицитација и издавање на одобрение за нивно поставување во 4 (четири) зони.
1.2. Локациите од зоните се групирани во Пакети со локации дефинирани согласно
Програмата за поставување урбана опрема–рекламни паноа на подрачјето на
Град Скопје за период 2012–2027 донесена од Советот на Град Скопје (“Службен
гласник на Град Скопје“ број 9/12), кои се составен дел на документацијата за
јавниот оглас.
1.3. Предметот на јавниот оглас е делив на 4 (четири) дела односно секој од
пакетите со локации претставува посебен дел и за секоја од нив се доделува
право за поставување на рекламни паноа, за кои се издава одобрение за
поставување и се склучува договор.
1.4. Секој понудувачот може да учествува во јавното наддавање – лицитација со
давање понуда за еден, повеќе или за сите пакети од предметот на јавниот оглас,
при што еден понудувач може да добие само еден пакет од предметот на јавниот
оглас.
1.5. Јавниот оглас се смета за успешен и во случај ако само за еден од Пакетите
биде избран најповолен понудувач.
1.6. Постапката за доделување на локации ја спроведува Комисија формирана од
Градоначалникот на Град Скопје, кој носи решение за избор на најповолен
понудувач врз основа на предлог од Комисијата.
2. РОК НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ ПАНОА
Доделувањето на локациите и Одобрението за нивно поставување се издава за
период од 15 (петнаесет) години, со можност за продолжување.

3. ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
2.1. Постапката за доделување на локации ќе се спроведе по пат на усно јавно
наддавање – лицитација што ќе се одржи во просториите на Град Скопје (барака
13) на ден 20.11.2012 година, и тоа:





За пакетот со локации број 1 во 10:00 часот;
За пакетот со локации број 2 во 11:00 часот;
За пакетот со локации број 3 во 12:00 часот;
За пакетот со локации број 4 во 13:00 часот;

4. ЦЕНА
4.1. Почетна цена на пакетите со локации на усното јавно наддавање –
лицитацијата се утврдува на износ од 300.000 € во денарска противвредност
според средниот курс на НБРМ без вклучен ДДВ за Пакет со локации.
4.2. Учесниците во постапката за јавно наддавање што понудиле највисока
годишна цена за предметот на јавниот оглас се должни да ја исплаќаат секоја
година на 12 еднакви месечни рати сметано од денот на случување на договорот.
4.3. Трошоците што се однесуваат на обврски кон државата, комунална такса,
останати тековно инвестициони обврски се на товар на најповолниот понудувач.
5. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА УСНОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
5.1. Право на учество на јавниот оглас имаат домашни и странски правни и
физички лица, како и група на понудувачи (конзорциум) кои се регистрирани за
обавување на дејност рекламирање и огласување како претежна дејност со
оперативно искуство на надворешно огласување од минимум 2 години во земјата
и/или странство, под услови утврдени со јавниот оглас и кои ги имаат регулирано
сите обврски односно немаат неплатени долгови спрема Град Скопје, (за што
потврда издава Сектор за финансиски прашања на Град Скопје).
5.2. Право на учество на јавниот оглас немаат поврзани друштва кои се поврзуваат
и кои воспоставуваат меѓусебни односи како: друштво коешто во друго друштво
има учество, значајно учество, мнозинско учество или мнозинско право во
одлучувањето или заемно учество како и зависно, владеачко друштво и друштва
кои дејствуваат заеднички, а што веќе учествувале во јавното наддавање –
лицитацијата и добиле еден од пакетите со локации.
5.3. Право на учество на усното јавно наддавање – лицитација имаат сите
домашни и странски правни и физички лица, кои најдоцна до 07.11.2012 година до
14:00 часот ќе положат и ќе достават гарантен депозит до Комисијата, како и
докази дека ги исполнуваат условите за учество на јавното наддавање. Гарантниот
депозит изнесува 30.000 евра на и се уплаќа на сметка наведена во
докуметнацијата за јавен оглас.
5.4. Сите заинтересирани субјекти можат да ја подигнат документацијата за
јавниот оглас и да ги добијат сите потребни информации секој работен ден во Град
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Скопје–Секторот за сообраќај (барака 14), со седиште на бул. Илинден бр.82
Скопје, Република Македонија со уплата на надоместок од 1.500,оо денари на
следната жиро сметка:
- Назив на примачот:
- Банка на примач:
- Жиросметка:
- Буџетска сметка:
- Приходна шифра и програма:
- Матичен број:
- Даночен број:
- Цел на дознака:

Трезорска сметка
НБРМ
100000000063095
785014123863012
724125 00
6019595
4030004561156
надомест за документација за оглас бр. ____

5.6. На јавното наддавање – лицитацијата може да учествуваат само понудувачите
кои ја имаат подигнато документација за јавниот оглас и што имаат уплатено
гарантен депозит.
5.7. Комисија за спроведување на постапката за доделување на локации во рок од
7 дена пред оддржување на јавното наддавање – лицитација писмено ги известува
кандидатите што ги исполнуваат условите за учество на јавното наддавање.
6. ПОСТАПКА И УСЛОВИ ЗА УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
6.1. Секој учесник во усното јавно наддавање, може да учествува во наддавање за
еден или повеќе пакети со локации доколку има доставено доказ за уплатен
гарантен депозит и доколку ги исполнува условите за учество во јавното
наддавање, при што може да добие само еден пакет со локации.
6.2. Постапката за усно јавно наддавање ја отвара Комисијата со утврдување на
положените гарантни депозити и идентификација на учесниците во наддавањето
(лична карта, пасош, писмено овластување односно полномошно заверено на
нотар), што ги исполниле условите за учество во јавното наддавање.
6.3. Постапката за наддавање започнува на начин што прво се наддава за Пакетот
со локации бр.1 со понудување на минимално прво наддавање, при што
наддавањето трае се додека не се постигне последна највисока цена, при што по
завршувањето на наддавањето за еден пакет во определеното време се
продолжува со истата постапка за наддавање за другите пакети.
6.4. Наддавањето за пакетите со локации од точка 6.3., се врши со понудени
минимални 2.000€ повеќе од претходниот износ за определениот пакет со
локации.
6.5. Во случај еден учесник положи гарантен депозит за учество во еден пакет, за
кој друг учесник со понудил највисока продажна цена, на тој учесник ќе им се
овозможи да учествуваат во наддавање за останатите пакети со локации и
постапката за наддавање ќе продолжи по завршување на постапката за
наддавање на претходниот пакет со локации, при што учесниците се должни да се
пријават за учество кај Комисијата која ќе ја продолжи постапката.
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7. ПОСТАПКА ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА УСНОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
7.1. Градот Скопје и најповолниот понудувач, склучуваат договор во кој покрај
начинот на плаќање на постигнатата цена, посебно се утврдуваат правата и
обврските на договорните страни.
Доколку по склучувањето на договорот, најповолниот понудувач се откаже од
склучување на договорот ќе му се реализира гарантниот депозит од точка 5.3.
7.2. Комисијата по завршување на јавното наддавање, во рок од 7 (седум) дена, ќе
ги врати положените гарантни депозити на оние учесници во наддавањето чии
понуди не се прифатени, односно не ги исполнуваат условите да учествува во
јавниот оглас.
7.3. На најповолните понудувачи гарантниот депозит се враќа во рок од 7 дена од
денот на потпишување на договорот.
Бр. 08 - 4313 /2
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ
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