
Врз основа на член 36, 37, 38 и 39 и член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ број 78/15, 106/15 и 
153/15“) и Одлуката за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на Општина Карпош, Комисијата за 
продажба и давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Карпош, објавува: 

 
                                                        

П Р И Л О Г  К О Н   О Б Ј А В А  брoj 01 / 2016 
  И С П Р А В К А  И  Д О П О Л Н А  

за издавање под закуп на дел од објект по пат на  
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (втора објава), објавена на 08.10.2016година  

 
 

           Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на дел од објект во сопственост 
на Општина Карпош-Скопје, кој се издава под закуп согласно Одлука за издавање под закуп на дел од 
објект во сопственост на Општина Карпош, на ул.„Руѓер Бошковиќ бр.9, КП1885, КО Карпош, зграда 2 
влез 1 приземје, донесена од Советот на Општина Карпош Скопје бр 09-8395/25 од 28.09.2016  година, со 
намена за вршење на јавна дејност приватна установа за деца-детска градинка за времетраење од 
10(десет) години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач. 

            Висината на почетната месечна закупнина за дел од објект изнесува изнесува 0,5 % од 
проценетата вредност на деловниот простор, односно  изнесува 110.246,00  денари 

 
 

                                         
Ред. 
број Улица и број Деловен 

простор Површина 

Почетен 
износ 

на 
месечната 
закупнина  

Минима
лен 

чекор 
на  

наддав
ање 

1. Ул.Руѓер Бошковиќ 
бр.9 Скопје 

Објект како 
посебна 
целина 

427 м2 110.246,00 
ден. 

11.000,00 
ден. 

 
 

 
         Јавното наддавање ќе се одржи  на ден 01.11.2016 година и ќе започне во 11:00 часот и ќе трае до 
11:30 часот. 
          Подетални информации за оваа Објава може да се добијат на телефонскиот број на ОПШТИНА 
КАРПОШ    Скопје 02 3055 900 и  02 3055 903, e-mail:komisija@karpos.gov.mk.   

 
        

 
 
                                                  Комисијата за продажба и давање под закуп на недвижни   
                                                                          ствари во сопственост  на Општина Карпош     
           
 


