Предмет: И.бр. 1158/15
ИЗВРШИТЕЛ ПЕТРЕ ТЕМЕЛКОВ РАДОВИШ

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање, второ по ред, на недвижност
означенa како:
Недвижен имот, запишан во Имотен лист бр. 639 за КО Дамјан и кој лежи на:
КП бр. 1254, зграда 1, кат ПО, намена на зграда 00550, на место викано „Рудник Дамјан“, со површина
од 345 м2; и
КП бр. 1254, зграда 1, влез 001, кат ПР, намена на зграда 00550, на место викано „Рудник Дамјан“, со
површина од 1063 м2.
Почетната вредност на недвижноста, изнесува 8.000.000,00 денари, под која недвижноста не
може да се продаде на второто јавно наддавање.
Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2017 година во 12:30 часот во просториите на
извршителот Петре Темелков од Радовиш на ул. Св. Спасо Радовишки Бр. 78 Радовиш (телефон
032 633 336).
Предметните недвижности се оптоварени со следните товари и службености: хипотеката која
се извршува.
На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која
изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста за која се пријавиле да
наддаваат, и тоа најдоцна 1 (еден) ден пред продажбата.
Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот
Петре Темелков од Радовиш со бр. 300230000019473, депонент на Комерцијална Банка АД Скопје,
даночен број 5023009500292.
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по
заклучувањето на јавното наддавање.
Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на
недвижноста, во рок од 15 (петнаесет дена) од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи
нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се
надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Предмет:И.бр. 1157/15
ИЗВРШИТЕЛ ПЕТРЕ ТЕМЕЛКОВ РАДОВИШ

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање, второ по ред, на ОПРЕМА,
Производствени линиии за дробена пластика, 9 елементи, со следните карактеристики / цени за
втора продажба:
Подвижна ствар
1. Линија за дробење на тврда пластика со капацитет од 1000 кг/час
2. и 3. Линија за производство на гранулат од земјоделска фолија /
Линија за производство на гранулат од индустриска фолија
4. Линија за производство на земјоделска фолија со ширина до 8
метри
5. Линија за производство на црева, столбови и табли производител
UNION, Italy
6. Колска вага 30 тони
7. Градежна машина ровокопач-утоварач марка JCB, модел 3 CIII со
ровокопачка корпа и утоварна лопата
8. Трафостаница 35/10/04 kV во зграда од цврста градба со
димензии на основата 8x4 м, висина 8 m
9. Далновод 3 x 35 kV, должина 1342 m
Вкупно

Цена за втора продажба
(денари)
298.720 Денари
1.386.670 Денари
1.600.000 Денари
918.000 Денари
80.000 Денари
120.000 Денари
400.000 Денари
533.000 Денари
5.336.390 Денари

Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2017 година во 12:00 часот во просториите на
извршителот Петре Темелков од Радовиш на ул. Св. Спасо Радовишки Бр. 78 Радовиш (телефон
032 633 336).
Предметните подвижни ствари се оптоварени со следните товари и службености: залогот за кој
се извршува.
На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која
изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на предметните подвижни ствари за која се
пријавиле да наддаваат, и тоа најдоцна 1 (еден) ден пред продажбата.
Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот
Петре Темелков од Радовиш со бр. 300230000019473, депонент на Комерцијална Банка АД Скопје,
даночен број 5023009500292.
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по
заклучувањето на јавното наддавање.
Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на
предметните подвижни ствари веднаш по наддавањето, во спротивно ќе се определи нова продажба, а
од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата
меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.
СЛИКИ ОД КАПАЦИТЕТОТ:

