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Управата за јавни приходи - Дирекција за големи 
даночни обврзници објавува

ОГЛАС
за продажба на движни предмети по пат на усна 

јавна аукција

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни 
обврзници објавува

ОГЛАС
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна 

аукција

1 -897- /1998 900.000,00

2 -135- /1986 160.000,00

3 -826- /1998 900.000,00

4 -698- 2000 50.000,00

5 21213 -931- 16.000,00

6 -280- 1991 16.000,00

7 80T 5BE -062- /1985 100.000,00

8 -646- /2000 180.000,00

9 -048- /1991 300.000,00 0625000702

10 -168- /1991 300.000,00 0625000706

11 1920 -771- 150.000,00 0924000083

12 5410 -263- 120.000,00 0924000602

13 - -029- 600.000,00

14 5320 -081- /1979 100.000,00 0924000123

15 5320 -948- /1979 100.000,00 0625000327

16 -196- 1977 30.000,00 0924000631

17 - 480.000,00 0924000021

18 -26 -678- 600.000,00 0924000069

19 -24 - 1978 500.000,00 0924000307

20 -30 -512- 1984 450.000,00

21 / 180.000,00 0625000306

22 M 310 -764- 700.000,00 0625001067

23 / -942- 700.000,00

24 Mercedes / SK-089-IS 180.000,00

Во цената на предметот не се вклучени 
дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за пренос 
на движните предмети паѓа на товар на купувачот.
Предметите наведени во огласот се продаваат 
поединечно, на принципот видено купено без никакви 
дополнителни рекламации.  

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда 01/07/2009 
година во просториите на Управта за јавни приходи 
-Генерална дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), 
бул. Кузман Јосифовски-Питу број 1 со почеток во 
11.00 часот. Движните предмети ќе може да се 
разгледаат во базата на Маврово АД во Ѓорче 
Петров, Фјодор Достоевски бб на ден 29/06/2009 
година од 10.00 до 12.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните 
предмети ќе може да учествуваат на усната јавна 
аукција доклку уплатат депозит во висина од 10% од 
утврдената почетна вредност на движниот предмет. 
Депозитот се уплаќа на трезорска сметка број 
100000000063095, депозитна (наменска) сметка број 
090051567969610, со приходна шифра 725939

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки 
и ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓа на 
товар на купувачот.
Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на 
принципот видено купено без никакви дополнителни 
рекламации.  

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда 01/07/2009 година во 
просториите на Управта за јавни приходи - Генерална 
дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман 
Јосифовски-Питу број 1 со почеток во 11.00 часот.
Движните предмети ќе може да се разгледаат во базата на 
Маврово АД во Ѓорче Петров, Фјодор Достоевски бб на ден 
30/06/2009 година од 10.00 до 12.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе 
може да учествуваат на усната јавна аукција доклку уплатат 
депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на 
движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска сметка 

1 -24 -486- /1978 450.000,00 0924000308
2 -26 -926- 400.000,00
3 / -162- 36.000,00
4 / -489- 90.000,00
5 / -607- 340.000,00 /

6 -628- 180.000,00 /

7 / -902- 160.000,00 /
8 / -031- 120.000,00 /
9 / -142- /1989 700.000,00 /
10 -186- 600.000,00 /

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните 
предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

број 100000000063095, депозитна (наменска) сметка број 
090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за 
кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот 
на закључувањето на усната јавна аукција, во спротивно 
продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот 
го губи правото на депонираниот депозит.

програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати 
износот за кој движноста му е продадена, во рок од 
осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна 
аукција, во спротивно продажбата со решение се 
огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 
на депонираниот депозит.
       

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните 
предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:


