
Врз основа на член 545a од Законот за трговски друштва, ликвидаторот на ВИНОЈУГ МОИН АД 
Гевгелија-во ликвидација, објавува 

О Г Л А С 

За продажба на недвижен имот-ликвидациона маса на ликвидациониот должник по пат со 
прибирање на понуди со утврдена почетна цена, прв пат 

Се врши продажба на недвижен имот, објекти, и   тоа:  
-КП.Бр. 1127, Дел: 0, Адреса Ракита с. Моин, Број на зграда: 4, Намена на зграда:Г2-6 
Згради во останато стопанство, Влез: 001, Кат: ПР, Број: -, Внатрешна површина: 303 
м2, со право на сопственост; 
-КП.Бр. 1127, Дел: 0, Адреса Ракита с. Моин, Број на зграда: 4, Намена на зграда:Г2-6 
Згради во останато стопанство, Влез: 002, Кат: ПР, Број: -, Внатрешна површина: 42 
м2, со право на сопственост; 
Запишан во Имотен лист Бр. 1602, за КО МОИН. 

Проценета  вредност на недвижен имот, изнесува  3.000.000,00  денари. 

Во цената на имотот не е вклучен  ДДВ од 18% и истиот го плаќа купувачот. 
Данокот на промет на недвижниот имот, како и трошоците околу преносот на правото на 
сопственост го плаќа купувачот. 
Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на наддавање, со прибирање на затворени 
писмени понуди. 
Сите заинтересирани правни или физички лица за учество во купопродажбата треба да достават 
два поединчено затворени плика, од кои едното плико(помалото) треба да биде затворено во 
другото плико (поголемото) при што: 

 Поголемото плико треба да биде читко адресирано до Ликвидатор на Винојуг Моин АД 
Гевгелија-во ликвидација, ул. Козле бр. 143А, Скопје и да стои ПОНУДА за купување на 
недвижен имот. Внатре во големото писмо да се наведе: 
- Името и адресата на понудувачот, контакт телефон и маил 
- Документ за индетификација (за физичко лице – лична карта, за правно лице –тековна 

состојба) 
- Потврда за уплатен депозит 

 На помалото плико да биде напишано ,,ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ,, а внатре да се наведе: 
- Понуда официјална 
- Согласност за плаќање на 18% ДДВ 
- Согласност за плаќање на данокот на промет на недвижниот имот и трошоци за пренос 

на правото на сопственост 
 
Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат депозит од 10% од 
вкупната проценета вредност на имотот на жиро сметка 320-1000289239-46 ЦКБ Банка АД 
Скопје, со назнака: ,,депозит за учество за продажба на недвижен имот,, 
Уплатениот депозит на успешниот понудувач се смета како дел од уплатата на купопродажната 
цена. 
Во случај избраниот понудувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот откако 
ќе биде официјално известен дека неговата понуда е прифатена, уплатениот депозит ќе биде 
задржан. 
Ликвидаторот го задржува правото да не прифати ниедна од доставените понуди за купување, 
односно да не склучи договор за купопродажба. Во тој случај депозитот за учество на лицитација 
ќе биде вратен  на понудувачот во уплатениот износ. 
Рок на достава на понудите е 02.07.2021 
Дополнитени информации на davorn@t.mk 
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Давор Настевски 
  


