
Акционерско друштво за стопанисување со  
деловен простор во државна сопственост – Скопје 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
за исправка на Објава број 1  

 
 Во врска со Објавата број 1 за продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија по пат на 
електронско јавно наддавање, објавена на 12.02.2015 година (четврток), Акционерското друштво ја известува јавноста за 
следните исправки во предметнaта Објава: 
 

1. За деловниот објект наведен во табеларниот преглед под реден број 3 во табелата за град Битола (деловен 
простор бр.25) потребно е најповолниот понудувач (идниот сопственик) да ја задржи постоечката намена на 
деловниот објект – книжара (библиотека), во период од најмалку 10 (десет) години од моментот на 
солемнизација на договорот за продажба на деловниот објект. 
Доколку најповолниот понудувач (идниот сопственик) не ја задржи постоечката намена на деловниот објект – 
книжара во период од најмалку 10 (десет) години од моментот на солемнизација на Договорот за продажба на 
деловниот објект, Република Македонија како продавач има право да бара раскинување на Договорот за 
продажба на деловниот објект, објектот да премине во сопственост на Република Македонија и притоа уплатените 
средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето не му се враќаат на најповолниот понудувач. 
Оваа обврска претставува составен дел на Договорот за продажба на деловниот објект наведен во 
табеларниот преглед под реден број 3 во табелата за град Битола (деловен простор бр.25). 
 

2. Сликата поставена кај деловниот објект наведен во табеларниот преглед под реден број 5 во табелата за град 
Битола (деловен простор бр.27) го прикажува објектот наведен под реден број 6 во табелата за град 
Битола (деловен простор бр.28), а сликата поставена кај деловниот објект наведен во табеларниот преглед под 
реден број 6 во табелата за град Битола (деловен простор бр.28) го прикажува објектот наведен под реден 
број 5 во табелата за град Битола (деловен простор бр.27). Сите други податоци кај двата објекта остануваат 
непроменети. 

 
3. Поради неусогласеност на податоците наведени во Објавата број 1 и стварните податоци за предметниот 

деловен објект, од листата за продажба се иззема следниот објект: 
 

      II. Битола, реден број 7, на КП 2899, КО Битола 4, ИЛ 93903, Ул.Прилепска бр.7/4, приземје, локал бр.1,  
                    со површина од 62 м² и со проценета пазарна вредност од 3.370.135,00 денари. 
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