
 

 

 

 

 
Оглас  

број 03-5628/3 за јавно наддавање за продажба на недвижни ствари 

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува дека на 13 и 14 мај 2013 година во 

подрачните служби (во натамошниот текст - ПС) ќе врши продажба по пат на усно јавно наддавање 

на следните недвижни и движни ствари:  

 
Реден 

број 

Објект Почетна цена Место и термин на јавното 

наддавање 

1 Идеален дел (191/5000) од дуќан во колективна станбена 

зграда во Неготино (КП 9751) со површина од  2,36м2.  

72.578 денари ПС Неготино 13 мај 2013 

година со почеток во 11 часот 

2 Идеален дел од објектот  ТДП Еуро-Фоод – Прилеп. Површина 

на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 48 м2. 

328.041 

денари 

ПС Прилеп 14 мај 2013 година 

со почеток во 10 часот 

3 Дел од предилница – хала на АД Билјана, Прилеп со површина 

од 1480 м2. 

6.007.320 

денари 

ПС Прилеп 14 мај 2013 година 

со почеток во 11 часот 

4 Предмети од мермер и гранит 766.182 денари ПС Прилеп 14 мај 2013 година 

со почеток во 12 часот 

 

Стварите ќе се продадат на наддавачот кој ќе понуди највисока цена. Купувачот е должен да ја плати 

цената во рок од 10 дена по денот на наддавањето. 

 

Стварите се продаваат во правна и фактичка состојба во која се наоѓаат по принцип видено - купено 

без право на дополнителни приговори за недостатоци.  

 

Сите обврски кои произлегуваат од продажбата (даноци и други задолжителни давачки) паѓаат на 

товар на купувачот.              

 

Повеќе детали за имотот предмет на продажба од овој оглас се објавени на интернет страницата на 

Фондот - www.fzo.org.mk во делот насловен Продажба на имот на Фондот.  

 

За дополнителни податоци и разгледување на стварите под реден број 1 заинтересираните може да 

се обратат на Николина Симјановска, ФЗОМ Подрачна служба Неготино, (043/360116 , 071/372018, 

nikolinas@fzo.org.mk).  

 

 

За дополнителни податоци и разгледување на стварите под редните броеви 2, 3 и 4 заинтересираните 

може да се обратат на Виолета Жежоска, Подрачна служба Прилеп (048/427344, 071/372020, 

violetaz@fzo.org.mk). 

 

Заинтересираните за учество на одделно наддавање, најдоцна пред неговиот почеток треба да 

презентираат доказ за уплатена гаранција во висина од 10% од почетната цена.  

 

Гаранцијата треба да се уплати на следната сметка: 

 

Трезорска сметка: 

100000000063095 

НБРМ 

Сметка на буџетски корисник: 

660026001166012 

Приходна шифра 725939 програма 00 

 

 Без презентиран доказ за уплатена гаранција не може да се учествува во наддавањето. 

Лице кое има законско право на првенствено купување на недвижност предмет на наддавањето има 

првенство пред најповолниот понудувач ако веднаш по заклучувањето на наддавањето изјави дека 

недвижноста ја купува под исти услови. 

http://www.fzo.org.mk/

