
Реден 

број
Адреса Владение Продажна цена

1
ГТЦ локал 11 д.е.3 

Скопје
да 67.000.000,00

2
ГТЦ локал 6 д.е.220 

Скопје
да

3
ГТЦ локал 12 

д.е.220/1 Скопје
да

4
Маршал Тито бб 

Гевгелија
да 5.800.000,00

5
ул. Сава Ковачевиќ 

бр.1, Скопје
да 1.900.000,00

6 Претор, Ресен 193 м2 да 1.550.000,00

7
ул. Анкарска бр.33, 

Скопје
480 м2 да 46.500.000,00

7а
ул. Анкарска бр.33, 

Скопје
377 м2 да 34.000.000,00

7б
ул. Анкарска бр.33, 

Скопје
103 м2 да 12.500.000,00

Реден 

број
Адреса Владение Продажна цена

1
Логоварди 

Битола
/ 200.000,00

2 с.Добрејци, Струмица да 5.000.000,00

3 с.Слатино, Тетово да 6.000.000,00

Стопанска банка а.д. Битола
071-222-497

Владимир Алтипармаков

Деловен простор, приземје со 

површина од 167 м2 и подрум со 

површина од  213 м2

071-222-497

Владимир Алтипармаков

Деловен простор (станбено-деловна 

зграда)
26942 за КО Карпош

071-222-497

Владимир Алтипармаков

Лице за контакт

070-399-664, 

Дарко Апостоловски

071-33-99-97

Владимир Златевски

/

  I.б   Продажба на преземен недвижен имот

26942 за КО Карпош /

377 м2
Имотен лист 1636 за КО 

Добрејци-Вон Г.Р.

/

/ Стопанска банка а.д. Битола

070-399-664, 

Дарко Апостоловски

071-33-99-97

Владимир Златевски

Стопанска банка а.д. Битола

Деловен простор, приземје со 

површина од 100 м2

Деловен простор со површина од 

377 м2, дворно место и земјиште под 

објект во вкупна површина од 1027 

м2 

Стопанска банка а.д. Битола

Деловен објект во с. Слатино 

       OБЈАВУВА ОГЛАС

                        за продажба на сопствен и преземен недвижен имот и преземени подвижни предмети

ИЛ 1115, 1092, 1089, 1087 за 

КО Логоварди

29,11% од 

29.604 м2

Хипотека во корист на 

Стопанска Банка а.д. 

Битола во ИЛ 1087, 

1089, 1092 и 1115

Стопанска банка а.д. Битола и 

Битола Брокер АД Битола - во 

стечај

Датум на објава: 30.12.2019

071-222-497

Владимир Алтипармаков

Стопанска банка а.д. Битола

Број на имотниот лист или 

листот за предбележување

071-222-497

Владимир Алтипармаков

Деловен простор (згради во останато 

стопанство)

Деловен простор (згради во останато 

стопанство)

Стопанска банка а.д. Битола

Опис на недвижниот имот Лице за контакт

071-222-497

Владимир Алтипармаков

Стопанска банка а.д. Битола
071-222-497

Владимир Алтипармаков

Деловен објект (деловна зграда во 

останато стопанство)
19176 КО Гевгелија

  I.a    Продажба на сопствен недвижен имот

Деловни објекти за рекреација и 

одмор

Број на имотниот лист или 

листот за предбележување

Квадратура 

на 

недвижниот 

имот

Заложно право или 

други товари на 

имотот

Носител на правото на 

сопственост и други стварни 

права

55203 КО ЦЕНТАР 1 Скопје 211м² /

55224 ко Центар 1 241м² / Стопанска банка а.д. Битола

49347 КО ЦЕНТАР 1 Скопје 362м² / Стопанска банка а.д. Битола

Опис на недвижниот имот

Деловен простор (згради во останато 

стопанство)

Деловен објект, со површина од 

29м² Ламела 4 - (згради во останато 

стопанство)

35577 за КО Кисела Вода 1 29 м2 /

Стопанска банка а.д. Битола

79.000.000,00
071-222-497

Владимир Алтипармаков

Квадратура 

на 

недвижниот 

имот

122м² / Стопанска банка а.д. Битола

Земјоделски земјишта во КО 

Логоварди Идеален дел 29,11% од 

КПа 345, 305, 152, 153, 346

/

Заложно право или 

други товари на 

имотот

Носител на правото на 

сопственост и други стварни 

права

Имотен лист 1327 за КО 

Слатино-Вон Г.Р.
365 м2

070-399-664, 

Дарко Апостоловски

071-33-99-97

Владимир Златевски

Сопствениот недвижен имот наведен во I.a Продажба на сопствен недвижен имот точка 7 може да се продава како два засебни локали како следува:

26942 за КО Карпош

410 за КО Претор-Ресен; /



Реден 

број
Адреса

Заложно право или 

други товари на 

движниот имот

1 Битола >5 години /

2 Битола >5 години / 102.500,00

070-399-664, 

Дарко Апостоловски

071-33-99-97

Владимир Златевски

070-399-664, 

Дарко Апостоловски

071-33-99-97

Владимир Златевски

Соларен модул за влез (4 парчиња)

цена

4 парчиња

1 парче 7.700,00

Сите заинтересирани лица своите понуди можат да ги доставуваат на адреса на Банката:

Стопанска банка а.д. Битола, ул. Добривоје Радосављевиќ 21, 7000 Битола. 

Забелешка:  За сопствениот имот објавен под ставките Ia  ќе се применува Член 23 точка 20 од Законот за ДДВ без право на одбивка на претходниот данок, освен за имотот наведен во Ia 

точка 6.

За сите предмети кои се огласени на продажба како преземен имот Банката дополнително пресметува ДДВ во износ од 18% согласно законските прописи.

За имотот кој се продава постои можност за договарање на цената во зависност од начинот на плаќање.

Сите објекти во понудата се во сопственост на Банката. Банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно постоечките кредитни услови на Банката. За имотот 

наведен Ia-Продажба на сопствен недвижен имот во точка 7, односно во точка 7а и 7б се продава со можност за кредитирање на правни и физички лица согласно условите за кредитирање 

во Банката.Условите за кредитирање на правни лица се:  рок на  отплата до 20 години, фиксна каматна стапка од 2% на годишно ниво  со минимум учество  од 5% на вредноста. Условите 

за кредитирање на физички лица  се: рок на отплата до 30 години, фиксна каматна стапка од 2% на годишно ниво со минимум учество од 5%  на вредноста.   Имотот наведен во табела  

I.a    Продажба на сопствен недвижен имот, точка 6 се продава исклучиво за плаќање во готово.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.

Дополнителни информации за имотот наменет за продажба може да добиете на следните телефонски броеви.: 047/207-624, 047/207-546, 070-399-664, 071-222-497, 071-317-323 и 071-33-99-

97.

Уметничка Слика

Опис на движниот имот
Опфат на движниот имот 

штo ce прoдaвa
Стapocт Лице за контакт

  II.   Продажба на преземен движен имот


