
 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

Во Објавата број 2 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Свети Николе, објавена во дневните 
весници Нова Македонија и Слободен Печат од 06.04.2021 година и во Службен весник на Република 
Северна Македонија, согласно член 56 од од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.  15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16 и 190/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија “бр. 275/19), Комисијата за спроведување на постапките за јавно 
наддавање при општина Свети Николе изврши 

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА бр.2 

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на 
електронско јавно наддавање 

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Предмет на исправка на Објавата бр. 2 објавена во дневните весници „Нова Македонија“ 
и „Слободен Печат“ на 06.04.2021 година се состои во следното: 

Во Поднаслов 1. Индивидуално домување во Табела 1, во точка 5 КП 9425/2 се заменува 
со КП 9452/4, и во точка 6 КП 9425/3 се заменува со КП 9452/3. 

Во Поднасловот „РОКОВИ“  

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање наместо до ден 16.05.2021 можат 
да се достават до 28.05.2021година, 23:59 часот по електронски пат на следната интернет 
адреса www.gradezno-zemjiste.mk . 

Јавното наддавање  наместо на ден 18.05.2021 ќе се одржи електорнски на ден 30.05.2021 
со исто време на траење и час на започнување, на следната интернет страна www.gradezno-
zemjiste.mk  

Во Поднасловот „ПОСТАПКА“  

-  точката 18 се менува и гласи: 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/


„18. По доставуање на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, 
Купувачот во рок од 30 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради 
вршење на солемнизација.“ 

- По точка 25, се додава точка 26 која гласиЧ 
„26. Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е 
отуѓено по пат на јавно наддавење се до исполнување на обврските од договорот 
неможе да биде дел од стечајна маса.“ 

- Поднасловот ПОСЕБНИ УСЛОВИ се брише, а точката 1 се менува во точка 27 и се додава 
во ПОСТАПКА. 
 

Исправката да се објави во истите дневни печатени весници во кои е објавена Објавата 
како и во Службен весник на Република Северна Македонија. 

Оваа Исправка ќе биде објавена и на WEB страната на општина Свети Николе 
www.svetinikole.gov.mk 

Останатите податоци остануват нпроменети. 
       

                                                                              Комисија за спроведување на постапките 

                                                                          за јавно наддавање 

 

 

 

 

               

 


