
МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА 

ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 
 

MACEDONIAN BANK FOR 

DEVELOPMENT PROMOTION 

ОГЛАС 

за продажба на имот на Македонска банка за поддршка на развојот АД 

Скопје, преземен врз основа на ненаплатени побарувања 

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 

1. Недвижен имот - градежно неизградено земјиште во Штип на КП бр. 8687, со 

површина од 56 м
2
, запишан во Имотен лист број 21883 за КО Штип, на кој има  

бесправно изграден објект до прва плоча во фаза карабина. Се определува почетна 

цена од 966.189,00 денари. ДДВ, данокот на промет и сите други давачки при 

преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот. 

2. Недвижен имот – станбена зграда во Скопје на ул. А.Швајцер бр.10 запишан во 

имотен лист бр.1156 за КО Центар 2 КП. Бр.1163 во вкупна површина од 485м
2
 и 

земјиште под и окулу зграда во вкупна површина од 350 м
2
 . Се определува 

почетна цена од 17.076.829,00 денари. ДДВ, данокот на промет и сите други 

давачки при преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.
 

 

ПОДВИЖЕН ИМОТ 

1 Машина за изработка на арматурна мрежа (TIP QR A; 152 HD) со налепница број 

143 со дополнителна опрема која припаѓа на истата машина (PIP AL HD 610) 

сечалка за штипки со налепница број 114. Се определува почетна цена од  

615.000,00 денари. ДДВ, данокот на промет и сите други давачки при преносот на 

сопственоста паѓаат на товар на купувачот 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА 

1. Начин на продажба 

Продажбата ќе се врши преку прибирање на затворени понуди, за секоја понудена 

ствар поединачно. 

Понуда можат да достават сите правни и фузички лица. 

Понудата треба да соджи: 

- Податоци за понудувачот (назив/име, адреса, телефон) 

- Реден број и назив на стварта за која се понудува 

- Понудена цена изразена во денари со вклучен ДДВ 

 

 



2. Начин и рок за доставување на понуди 

Понудите да се достават до МБПР во затвотено плико со назнака  НЕ ОТВОРАЈ-

ПОНУДА ЗА НЕДВИЖНОСТ/ОПРЕМА. 

Понудата да е потпишана од понудувач-физичко лице, а за правно лице од лице 

овластено за застапување. 

Понудите се доставуваат преку пошта или во архивата на Банката на ул. Димитрие 

Чуповски бр. 26, Скопје. 

Рок за поднесување на понуди  е 15 (петнаесет) дена, сметано од 05.04.2018 година. 

Доколку нема пристигнато понуди за одредено средство, огласот продолжува за 

нови 15 дена сметано од наредниот ден од денот на истекот на претходниот оглас. 

3. Избор на најповолен понудувач 

Банката нема обврска да изврши избор од евентуалните понудувачи. 

Критериум за избор е највисоката понудена цена и најповолни услови за отплата за 

банката (во готово, или на рати со пократок рок на отплата). 

4. Плаќање на цената 

Понудувачот чија понуда е најповолна може да ја плати понудената цена во готово 

или на рати за недвижен имот под реден број 1 и подвижен имот под реден број 1 

со рок на отплата максимум до 5 години , а за подвижниот предмет под реден број 2 

со рок на отплата максимум до 3 години. 

Наведената ствар во огласот се купува по принципот ВИДЕНО-КУПЕНО, како и со 

увид во документацијата која ја поседува Банката, без право на на барање на друга 

документација. 

Со плаќањето на цената ќе се склучи договор за купопродажба со кој ќе се изврши 

преносот на сопственоста. ДДВ, данокот на промет и сите други давачки при 

преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот. Доколку имотот се продава 

на рати, банката ја задржува сопственоста до конечната отплата на договорената 

цена. 

За повеќе информации заинтересираните купувачи можат да се обратат на тел. 02/ 

3115-844. 

 Скопје, 

05.04.2018 год. 


