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ЈАВНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР БИТОЛА 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Врз основа на одлуката на Управниот одбор на Јавната Установа Национален парк Пелистер- 

Битола, Република Северна Македонија, за продажба на движни ствари- моторни возила  бр.02-180/9 од 

27.12.2022 година објавуваме: 

ЈАВЕН ПОВИК 
за усна јавна продажба  

 
СЕ ОПРЕДЕЛУВА ПРВА продажба со усно јавно наддавање на движен имот-Моторни возила сопственост 
на Јавната Установа Национален Парк Пелистер – Битола,Република Северна Македонија и тоа: 
1.  Лада Нива,  со  регистарска  ознака BT-4570–AC, број  на  шасија XTA21214041761590, производство – 
2004, регистрирано до 18.11.2023  во возна состојба. 
Почетна цена на возилото: 1560,00 ЕУР (96.046,00 денари).  
2.  Лада Нива 4х4  со  регистарска  ознака BT-078–DC, број  на  шасија XTA21214081886748, производство 
– 2008,  регистрирано до 17.06.2023  во возна состојба. 
Почетна цена на возилото: 1310,00 ЕУР (80.654,00 денари). 
3. Лада Нива   со  регистарска  ознака BT-318–DН, број  на  шасија XTA21214091912646,  година на 
производство – 2009, регистрирано до 21.09.2023  во возна состојба. 
Почетна цена на возилото: 1520,00 ЕУР (93.583,00 денари).    
4. Хјундаи Галопер-2,5ТДИ-со  регистарска  ознака BT-03334–AC, број  на  шасија KMXKNE1CPYU362722,  
година на производство – 2000, не регистрирано, во неисправна состојба. 
Почетна цена на возилото: 1560,00 ЕУР (96.046,00 денари).  
 
Основните средства предмет на овој повик, се продаваат на принципот видено купено, без право на 
рекламации. 
Дополнителни информации за огласот може да се побараат од лицето  Гоце Цуцуловски секој работен 
ден од 10 до 14 часот на тел:078 261 232. 
Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во просториите на Јавната Установа 
Национален парк Пелистер- Битола, Република Северна Македонија на адресата на неговото седиште на 
ул.Виенска бр.14, Битола. 
На јавното наддавање може да учестуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 
1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на подвижните предмети. 
Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од продавачот број  
500000000514030 при Стопанска банка АД Битола, повикување одлука за продажба бр.02-180/9. 
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на 
јавното наддавање. 
Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на 
наддавањето. 
Трошоците што ќе произлезат од купопродажбата на предметниот имот, се на товар на купувачот. 
 

 
 

ДИРЕКТОР 
  на Јавна Установа Национален парк Пелистер 

       Osman Shukriu 
------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

 


