КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА
О Г Л А С
за продажба
ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА
Ред.
бр.
Опис и локација на објектот
1
1.

2
Административно–деловна зграда во Скопје –
Центар, ул.„Орце Николов“ бб, ИЛ 52396, КП 11998,
дел 9
сопствена трафостаница

Површина
од цца

Почетна цена
изразена
во денари

-

3
Вкупно недвижност
2
5236 м (ПО, ПР,
ка т
1,2,3,4,5,6,7
ПТК)
2
Земјиште 516 м
недвижност 7616 м

-

4

2

480.325.637,50

вкупно недвижност
2
3943 м
- вкупно
земјиште
2
8224 м
2
- недвижност 204 м
- 1/2 идеален дел од
земјиште со право
на сопственост
2
338 м
2
- подрум 34 м
2
- приземје 33 м
2
- ка т 3 5 м
- вкупно недвижност
2
177 м

206.174.410,00

2.

Административен простор во Скопје ул.„Трета
македонска ударна бригада“ бб (поранешна управна
зграда на МАКЕДОНИЈА ТАБАК) ИЛ 49261

-

3.

Градежно земјиште и објекти во Скопје на ул. „Трета
македонска ударна бригада“ бб. (ЛЕСНИНА) ИЛ 955

-

4.

Дел од куќа во Скопје на ул.„Салвадор Аљенде“
бр.13, заведен во ИЛ 19019 КО Центар 2
Имотот се продава со товар бесправно вселени

5.

½ идеален дел од куќа во Скопје на ул.„Рудо“ бр.49
Имотот се продава со товар бесправно вселени

6.

Деловни простории во Скопје на ул.„Сава
Ковачевиќ“ бр.1, под број, 6,7,8,10 (МЕЧОС)

7.

Куќа во Скопје, ул. „Рупа“ П3, КП 919 КО Бардовци.
Базен,
- Земјиште со право на сопственост 1496м2
Се продава со товар закупоприматели
Два стана во Скопје во Н.Лисиче ул.„В.С.Бато“
бр.71/1 кои се споени како една целина.
подрум

- куќа 748 м

49.409.979,00

- вкупно недвижност
2
211 м

11.070.000,00

9.

Деловен простор во Скопје на ул.„Народен фронт“
бр.5, приземје

- недвижност 81 м

8.977.966,50

10.

Индивидуален станбено деловен објект во Скопје
на ул.Радишански пат лево бр.76 м.в. Бел Камен КП
987 дел 10, КО Радишани
2
- Земјиште со право на сопственост 1469м
Имотот се продава со товар бесправно вселени

- вкупно
2
1117 м

39.649.990,00

8.

2

2

недвижност

12.833.329,50

2.742.162,00

19.430.959,00

2
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

Недвижен
им о т
во
Орешани
Скопско,
(КОМПЈУТРОНИКА)
-зграда за производство на печатени плочки на КП
бр.796/2 во место викано Каменица и
-зграда-работилница со магацински простор на КП
796/2 во место викано Каменица.
Деловен простор во Скопје на ул.„Живко
Брајковски“, локал-32, ламела-3,
Се продава со товар бесправно вселени
Деловен простор во Скопје ул.„Чаирчанка“, локал
бр.52, влез 2, мезанин
Деловен простор-локал што се наоѓа во Скопје на
ул.„Втора македонска бригада“ бб, об. XII-6, РЕНО
МАК
Деловен простор-локал што се наоѓа во Скопје на
ул.Втора Македонска бригада бб, објект XII-5, РЕНО
МАК
Деловен простор во Кочани, ул. „Штипски пат“ бб, на
КП 16724, КО Кочани, Имотен лист 13755 и
земјиште под и околу објект-АГРООПРЕМА
-приземје
-кат
-двор
Дел од куќа во Кочани на ул.„Григор Прличев“ бр.35,
КО 1623, КО Кочани, ИЛ 13755, приземје, стан 1,
згр.1, вл.1
Се продава со товар бесправно вселени
Деловни простории во КОЧАНИ на ул.„Гоце
Делчев“, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда 1,
влез 05, кат 01
Производен погон за производство на леб и бели
печива, КП 16724/50, ИЛ 13755,
во Кочани,
преземен од АГРОКОМПАНИ
-мансарда
-приземјe
Електрична
ротациона
печка,
производител
GASTOL Словенија, АГРОКОМПАНИ, Кочани
Машина за правење кифли, од италијанско
производство, АГРОКОМПАНИ, Кочани
Машина за правење кифли од италијанско
производство, АГРОКОМПАНИ, Кочани
Линија за производство на млеко, производител,
Хасково, Бугарија, АГРОКОМПАНИ, Кочани
Машинска куќа со комплет опрема, АГРОКОМПАНИ,
Кочани:
-елеватори
-хоризонтални транспортери
-систем за отпрашување
-сило-аспиратор
-надворешен циклон
-цевки од машинска куќа до млинот
Производен погон за производство на млеко и
млечни производи, производство на тестенини,
производство на бисквити и слатки, на КП 16724/48,
ИЛ 13755, АГРОКОМПАНИ, Кочани
-сутерен
-мансарда
-приземје
Недвижен имот во Кочани на ул.„29 Ноември“ бр.
34, КП 14727 (ЛЕСНИНА ИНЖИНЕРИНГ ПАНЕЛС),
и тоа:

27.718.330,00
1 52 9,0 3 м

2

16,93 м

2

451.660,00

1 4, 28 м

606.494,50

70 м

2.071.888,00

2

2

7 0, 48 м

2

636 м
2
214 м
2
825 м
2
70 м
2

локал 1-16 м
2
локал-2-21 м
2

89 м
2
5 32 м

2

2.085.789,00

10.000.000,00

1.010.673,00

950.364,00

10.294.702,50

387.450,00
15.250,00

15.250,00
274.500,00

1.830.000,00

2 53 м
2
66 м
2
7 56 м

2

17.351.335,50

Вкупно за објекти

3
-

- недвижност 3474 м

2

зграда 2, ПР

55.295.246,50

земјиште со право на користење


27.

28.

29.

30.

31.

32.

Куќа во Kочани на ул.„Јане Сандански“ бр.47, КП8437, со право на користење на градежно изградено
земјиште
Вкупна површина
Земјиште под и околу објект
Индивидуална станбена куќа во Кочани на ул.„Карл
Маркс“ бр.98, КП 8541.
Вкупна станбена површина
Земјиште под и околу објект
Дел од куќа во Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр.32
изградена КП 13890, зграда 1, кат 1.
Се продава со товар бесправно вселени
Индивидуална станбена зграда на ул.Ударничка -5
изградена на КП 9905, Кочани, ИЛ13755.
Се продава со товар бесправно вселени
Производствен погон со магацински простор на
ул.„Белски дол“, индустриска зона, Кочани на КП16724/33, УНИВЕРЗАЛ ПРОМЕТ
-приземје
-сутерен
-со право на користење на земјиште
Недвижен имот во с.Прибачево Кочани:
Фабрика за преработка на ориз
-

Подвижни предмети-опрема
с.Прибачево,
година
производство 1996 година
Деловно-производствен објект во Кочани
(АНТАРЕС):
КП 16716, м.в.Керамидница

2

2.846.854,50

279м
2
306м
2
88 м

4.729.530,00

231 м

3.473.853,50

2

1.320.565,00

2

11.626.636,00
496 м
2
503 м
2
1332 м
2

Недвижност 312 м

2

Вкупно
7.979.002,00

во
на

34.

Дел од куќа во Кочани на ул.„Ристо Симеонов“ бр.20
КП 16153
Имотот се продава со товар бесправно вселени

35.

Индивидуална станбена куќа во Виница на ул.„Раде
Кратовче“ бр.6,КП 8480, ИЛ бр.211
Станбена површина
Земјиште со право на користење

36.

1 74 м
2
1 14 м

Земјиште со право на
2
сопственост 3003 м

Млин за сточна храна



33.

Вкупно за опрема
34.500.000,00

ОПРЕМА за производство и обработка на
дрво

Деловен објект - (Ресторан Парк) ул.„Маршал Тито“
бр.105 во Виница (СИМПРОМ), со површина:
Недвижност
Земјиште со право на користење под
зграда

- Вкупно недвижност
2
1028 м
- Земјиште со право на
2
користење 11180 м
-

вкупно
недвижност
2
128 м

397 м
2
424 м

13.696.866,00

1.246.993,00

2

935 м

2

4.411.704,00

17.875.201,00

4
37.

38.

39.
40.

41.

Станбен објект во с. Непроштено
Приземје
Кат
Хала во с.Непроштено
Подрум
Приземје
Деловно-производствен простор АД КарпошКонфекција, Крива Паланка, КП 3788, ИЛ 9176,
Недвижен имот - деловни простории во Крива
Паланка (АД Карпош Декор), изграден на КП-3788
-Управна зграда
-Зграда 8-приземје
-Зграда 9-приземје
-Зграда 9-кат 1

2.518.715,00

67 м
2
68 м

2

1.906.079,00

27 м
2
97 м
2
4 29 м
2

1.700.000,00

1 25 6 м
2
3 66 0 м
2
1 25 8 м
2
1 17 3 м
2

48.334.440,00

Подвижни предмети – опрема во Крива Паланка,
преземени од заложниот должник АД ТРЕСКА
ОСОГОВО, и тоа:

1.180.259,00

Четворострана блањалица, производител
SICAR, тип SCP18H.
•
Копир
фреза,
производител
SADIMAC/PADE S.A.S. – ITALIA, тип BR.
3902.
•
Дихт машина, производител SADIMAC,
тип SP 500/br.NFRF.
•
Осцилирачка двострана бушилица,
производител
PAOLINO
BACCI,
тип
MOD/20/BR.3782.
•
Машина – цафна, приозводител
PAOLINO BACCI, тип TSG2T/BR.3731
•
Поткратувачка
на
столови,
производител COMEC – ITALIA, тип
EGS/BR.061117
•
Машина за назабување на цафни,
производител COMEC – ITALIA, тип
ZIGRINA TRICE – ZGD/BR.060733.
•
Прецизен циркулар, производител ROJEL –
CESKA, тип PF-350/BR.136959.
Недвижен имот - стан во Кавадарци, ПР од зграда
1, влез 1, кат ПР стан 1, намена 00513, и МА од
зграда 1, влез 1, кат МА, намена 00511, на КП12576/1, ул.„Сремски фронт“ 8Б, со право на корис.
земјиште ИЛ 3864:
Приземје
Мансарда
1/2 Двор
1/2 Земј.под.зграда
Недвижен имот стан во Кавадарци: на КП12576/1,
ул.„Сремски фронт“ 8Б, ИЛ10957, со право на
корис. Земјиште ИЛ 3864:
Приземје
Кат 01
1/2 Двор
1/2 Земј.под.зграда
•

42.

43.

44.

Недвижност означена како млин, магацин, куќа и
недвижност од поранешна пекара во с.Росоман
изградени на КП 1566 и КП 1557 според ИЛ 2451 КО

991.787,50

52 м
2
12 м
2
1 07 м
1 37м 2
2

1.754.598,50
14 м
2
1 08 м
2
1 07 м
2
1 37 м
2

-

недвижност 1716 м
земјиште со право
2

Вкупно
недвижност и

5
Росоман:

45.

46.

47.
48.

49.

на сопственост 5420
2
м

Опрема во Млинот

Деловен простор во Брусничко-лавчански регион 2,
на КП бр.14824, Битола
Приземје
Сутерен
Недвижен имот кој се води под име ПЕКАРА што се
наоѓа во Битола на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.36, КП
11248,м.в.Шеќерана
ОПРЕМА во пекара
25 челични во Битола – дел од поранешна Жито
Битола
Дел од куќа на ул.кеј ЈНА бр.3, изградена на КП
1709, Берово:
ПРВИ КАТ
ПОДРУМ
Недвижен имот во Берово ул.„Борис Кидрич“ бр.54,
ИЛ 8397 (Огражден)
ОПРЕМА:
трафостаница,
котлара,
компресор,
пилана за трупци,
линија за брикети
Недвижен имот во Охрид м.в. 15 корпус,
изградено на КП 1684 КО Охрид (преземено од
АМАК СП)

2.440.000,00
1 37 м
2
1 23 м
2

26.719.369,00
2383 м

2

5.329.750,00
34.951.387,00
1.780.993,00

 ОПРЕМА
Имотот се продава со товар бесправно вселени
51.

3 деловни простори во Охрид на ул.„Бистрица“
изградени на КП 11423, дел 9, КО Охрид
поединечен, деловен простор 1,2,3

52.

Недвижниот имот Хотел „ФЛАМЕНГО“ во Охрид на
бул.„ТУРИСТИЧКА“ бр.92, КП 8047/1
приземје
кат 1
балкони на кат 1
кат 2
мансарда
ВКУПНО:
земјиште под зграда,
земјиште под помошни згради
двориште и
улици.
Вкупно:
Деловен простор кој се наоѓа во Охрид, зграда
РЕМИС 2, локал 8, приземје, КП 14565/2, на бул.
„Туристичка“
Куќа во Делчево на ул.„Глигор Прличев“ бр.20,
изградена на КП бр.5578, со површина:
Недвижност
Земјиште со право на користење
Имотот се продава со товар бесправно вселени

53.

54.

95 м
2
47 м
недвижност 10549
2
м
земјиште со право
на користење 56177
2
м
2

-



50.

опрема
22.741.791,00

61.000.000,00

4.315.836,50
-

недвижен имот
2
25.817 м
земјиште со право
на користење
2
84.633 м

- 3х90м2 вкупно 270м2

657 м
2
494 м
2
145 м
2
484 м
436м2
2
2216 м
2
726 м
2
181 м
2
678 м
2
29 м
2
1614 м

Недвижност 147.158.020,00
Опрема 53.042.666,50
Вкупно
200.200.686,50
Вкупно за трите
деловни
простории
20.959.994,00

2

26 м

2

175 м
2
432 м
2

74.180.644,00

2.420.468,00
1.727.650,00

6
55.

56.

57.

(БРОЗД систем Куманово)ул.„Тоде Думба“ бр.128
 Станбен објект – куќа, втори кат со
површина
 Станбен објект куќа подрум, приземје и
први кат со површина
 Деловен простор во куќа
 Деловен простор во куќа, приземје
 Земјиште
Имотот се продава со товар бесправно вселени
Недвижен имот кој се наоѓа во Куманово на ул.„11
Октомври“ бр.80а, на КП 16362, БРАТЕКС
Вкупна површина
Земјиште со право на користење
Објектот се продава со товар бесправно вселени
Магацин и гаража во Куманово, ул. „С.Арсов“ бр.10,
КП 24098
Имотот се продава со товар бесправно вселени

192 м

2

Вкупно
14.821.202,00

139 м

2

38 м
2
28 м
2
600м м
2

39.592.615,00
3974 м
2
16689 м
2

-

Недвижност 236 м
Земјиште со право
на користење двор
2
47 м
2

Недвижен имот во Струга (КИМИКО ГАРДИНЕ)
изграден на КП-1093/8, план 4, на место викано
„Езерце“, КО Мороишта

Вкупна недвижност:
2
3328 м

59.

Недвижен имот – производствен погон во Прилеп,
с.Ново Лагово

60.

Индивидуална станбена куќа во Прилеп, на кеј „1
Мај“, изградена на КП 9570, според Имотен лист
бр.37910:

- недвижност 1320 м
- земјиште со право на
2
сопственост 2492 м
Вкупно недвижност
2
224 м

58.

61.

62.

Индивидуална станбена куќа во Прилеп, на ул.
„Ѓорѓи Димитров“, изградена на КП 17357, според
Имотен лист бр.143:

Вкупно земјиште: 4505
2
м
2

Вкупно земјиште со
право на користење
2
532 м
Вкупно недвижност
2
265 м
Вкупно земјиште со
право на користење
2
237 м

Дел од куќа во Прилеп на ул.„Борка Утот“ 13Б,
Недвижност:
КП 18974, згр 1, сл. 003, кат 01, стан 003,
2
намена на зграда 00513, м.в. Борка Утот 42 м
бр.13Б, собност 003, со површина од
 КП 18974, згр 1, сл. 003, кат ХС, стан 000,
2
намена на зграда 00511, м.в. Борка Утот 23 м
бр.13Б, собност 000, со површина од
 КП 18974, згр 1, сл. 003, кат ПО, стан 001,
2
намена на зграда 00511, м.в. Борка Утот 54 м
бр.13Б, собност 005, со површина од
 КП 18974, згр 1, сл. 001, кат ПР, стан 001,
намена на зграда 00513, м.в. Борка Утот
2
48 м
бр.13Б, собност 002, со површина од
Вкупно недвижност 167м2
Право на користење на 1/3 идеален дел од
земјиште на КП 18974, според ИЛ 1483, со вкупна
м2
површина 366


2.781.096,00

60.960.120,00

Вкупно
20.135.245,00

3.865.763,00

3.255.611,00

2.051.525,00

7
63.

Деловен простор-дуќан во Прилеп,
(ТП Балвик)

64.

Недвижен имот – производствен објект во Велес
м.в.Порцеланова, заведен во ИЛ 1257 и земјиште
со право на користење ИЛ 1013 КО Оризари-вон
г.р (поранешна ПОРЦЕЛАНКА)
- Опрема: Линија за производство на керамички
плочки

65.

Недвижен имот - производствен погон и опрема
во Гевгелија на ул.„Индустриска“, (преземена од
ГЕМА ПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија)
Имотот се продава со товар бесправно вселени

66.

Недвижност куќа со деловен простор на КП 1129/1,
КО Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.106:

67.

68.

69.

Мало Коњари

Вкупно недвижност
Земјиште под објект
Имотот се продава со товар бесправно вселени
Недвижен имот - комплекс од објекти во Кичево
(поранешна фабрика Тане Цалески – Металика)
ИЛ 20221
ИЛ 17511
КО Кичево 5
Деловно - производствен погон и опрема во Штип
(преземен од МАКСИМА Штип)
КП 1072, дел 8, зграда 1 и 2
- опрема
Земјиште во Штип на КП597, дел 8, катастарска
култура 80000

- недвижност 26 м
- земјиште со право на
2
користење 30 м
- недвижност 51.594м2
- земјиште со право на
користење под зграда
2
52.737 м и соодветен
дел од дворно место
за редовна употреба
на објектот
- вкупно недвижност
2
996 м
- вкупно земјиште со
право на сопственост
2
1747 м
2

445.585,00
Вкупно
229.953.537,50

Недвижност –
22.326.000,00
Опрема –
49.718.152,50
Вкупно
72.044.152,00
6.023.772,00

-

445 м
2
84 м

-

вкупно
недвижност
2
8758 м
земјиште
со
корисничко
право 69 616
2
м
недвижност

-

2

2
3307 м
земјиште
со
право на сопственост
2
5020 м
2
- површина 3781 м

86.998.313,00

81.082.338,50

4.661.973,00

ПОНУДИ
1-Содржина на Понудите

Назив на понудувачот (назив, адреса, телефон, факс, e - mail)

Крајна цена изразена во денари

Начин на плаќање
Плаќањето при купопродажбата ќе се врши во денари, и тоа,
 во готово,
 со кредит одобрен од страна на Банката.
При плаќање со кредит истиот се одобрува согласно условите и критериумите на Банката и
задолжително е сопствено учество од најмалку 10% од купопродажната цена, а кредитот да биде
обезбеден со имотот предмет на продажбата.
Понудувачот има право, пред да достави Понуда, да се запознае со условите на договорот
за купопродажба.
При земање на станбен кредит рокот на неговата отплата е максимум 10 години.
Плаќањето во готово или со сопствено учество за купување на кредит треба да се изврши во
рок од 8 (осум) дена, сметајќи го и денот на известувањето дека понудата е прифатена.
Банката ќе го задржи износот од 10% уплатен на име сопствено учество за купување на
имотот доколку купувачот не го прифати текстот на договорот за купопродажба, односно не го
потпише во рок од 3(три) дена од добивањето на известувањето за прифаќање на понудата, се
откаже од купопродажбата или не ги исполнува обврските по Договорот и доколку не плати три рати
од Договорот за кредит одобрен за купување на предметниот имот.
Предност при купување ќе има понудувачот кој ќе понуди во готово, потоа на кредит.

8
Трошоците за ДДВ, данокот на промет, трошоците за присилно иселување, трошоците за
катастарски премер-излагање за објектите каде што не постои имотен лист, евентуалните трошоци за
приватизација на земјиштето и сите други давачки околу продажбата, паѓаат на товар на купувачот.
Примопредавањето – приклучувањето струја, вода, парно и слично, го врши купувачот на
свој трошок.
Трошоците за ДДВ се плаќаат само за деловни објекти и опрема, и тоа во готово.
Понудувачот по огласот е обврзан да плати учество oд 10% до 200.000 ЕУР, 8% учество од
200.000 до 500.000 ЕУР и 7% од 500.000 до 1.000.000 ЕУР, од почетната цена на недвижниот имот,
на жиро-сметка на Банката бр.300000000000133, повикување на број 2249901 и да достави доказ за
извршената уплата, во спротивно понудата нема да се разгледува.
Доколку не биде прифатена понудата, учеството ќе му биде вратено на понудувачот во
износ колку што уплатил без право на камата, а до колку понудата биде прифатена а понудувачот се
откаже по кој било основ, учеството не му се враќа на понудувачот.
Доколку понудувачот сака да го купи недвижниот имот на кредит, претходно е должен да
изврши проверка на својата кредитна способност согласно условите и критериумите на Комерцијална
банка АД Скопје.
Понудувачот е должен во рок од 3(три) работни дена од денот на известувањето дека
понудата му е прифатена за купување на кредит, да ја поднесе целокупната потребна документација
за кредит, во спротивно учеството му пропаѓа.
Сето наведено во огласот за продажба се купува по принципот ВИДЕНО –КУПЕНО, без право
на дополнителни забелешки во поглед на квадратурата која во огласот е од информативен карактер
или други евентуални забелешки на недвижниот имот. Понудувачот има право на увид во
документацијата која Банката ја поседува, без право на барање друга документација.
НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕНА ПОНУДИТЕ









НАПОМЕНА

Понудите да се достават во затворено плико со назнака „НЕ ОТВОРАЈ, ПОНУДА“ за купување недвижен имот.
Понудата да е потпишана од одговорното лице.
Понудите да се доставуваат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на
огласот, сметајќи го и денот на објавувањето.
Понудите се доставуваат преку пошта или во Писарница на Банката на кеј „Димитар
Влахов“ бр. 4 Скопје, за Служба за управување со имот.
Понудите кои нема да стигнат до определениот ден во Банката и ги немаат бараните
податоци, нема да се земат предвид.
Банката нема обврска да изврши избор од евентуалните понудувачи.
Понудувачите немаат право на приговор за избраниот најповолен понудувач од
страна на Надлежниот орган на Банката.
Задолжително во понудата да има напишано дека Понудувачот ги прифаќа условите од
огласот.
Дополнителни информации можат да се добијат на телефон, 023 107- 447
nikola.dimitrovski@kb.com.mk
Заинтересираните кои сакаат да ги разгледат објектите и документацијата,
можат да се јават на погоре назначениот телефон.
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
СКОПЈЕ

