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Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 151 од 
Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 13/06...171/10) по предметот на  Јака табак а.д. 
Радовиш ЕДБ 4023973106621 со седиште на ул.Маршал Тито бр.1 Радовиш, за наплата на даночен долг 
донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за продажба на движни предмети 

 
Се определува продажба по пат на усна јавна аукција на движните предмети сопственост на  должникот 
Јака табак а.д. Радовиш ЕДБ 4023973106621 и тоа:  

 
Ред. 
бр Вид/марка Регистарски таблички Година на производство Цена 

1 Автомобил AUDI A6 4B ST-999-IK 2001 302.400,00 
2 TOYOTA LAND CRUISER 4.2 ST-555-IG 1993 (неисправно) 216.000,00  

 
Јавната аукција ке се одржи на ден 26.04.2011 година во просториите на УЈП - Дирекција за големи даночни 
обврзници  ул.12-та Ударна бригада бр.2-а Скопје со почеток во 15.00 часот. 
Движниот предмет реден број 1 може да се разгледа на ден 19.04.2011 година во УЈП - Центар за складирање 
и впаричување на запленети движни ствари  на ул. Железничка б.б. Неготино  со почеток од 11.00 до 13.00 часот, а 
движниот предмет со реден број 2 може да се разгледа во Радовиш на ул. Маршал Тито бр.1 на ден 
19.04.2011 година со почеток од 14.30 до 15.30 часот. 
На усната јавна аукција ке може да учествуваат само оние лица кои уплатиле депозит во висина од 10% од 
утврдената вредност на движните предмети на трезорска сметка број 100000000063095, депозитна 
(наменска) сметка број 090051567969610, со приходна сифра 725939 програм 20. 
Купувачот на движниот предмет мора да ја уплати цената постигната на усната јавна аукција, во рок од 8 
(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 поврат на депонираниот депозит. 
Овој заклучок ке се објави на огласна табла, а ке се достави и до учесниците во продажбата. 
Правна поука: Против овој заклучок не е дозволена жалба. 
 
Управа за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 
151 став 2 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06…171/10), донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за слободна комерцијална продажба 
 
Се определува продажба по пат на слободна (комерцијална) продажба на движни предмети 
попишани и запленети од даночниот должник  М и А бевериџис д.о.о.е.л. Скопје ЕДБ 
4030990107875 и тоа:  

 
Опис на движен предмет Количина 

Рачни виљушкари - палетари 25 
 

Сите заинтересирани лица да достават понуди со дознака “НЕ ОТВОРАЈ” до Управа за јавни 
приходи - ДГДО на ул.12-та Ударна бригада бр.2-а Скопје најдоцна до 21/04/2011 година 
(среда). 
На ден 26/04/2011 година (вторник) во 14,00  часот ќе се изврши отворање на доставените 
понуди и избор на најдобрата понуда. 
Лицето чија понуда ќе биде изберена има рок од 8 (осум) дена, од денот на приемот на 
известувањето за прифаќање на понудата да изврши уплата на понудената цена со пресметан 
ДДВ. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Управата за јавни приходи - ДГДО со Решение бр.21-4597/1 од 04/11/2010 година отпочна 
присилна наплата од движни предмети-вилушкари сопственост на даночниот должник М и А 
бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје ЕДБ 4030990107875. 
Врз основа на донесеното решение спроведен е попис, процена и заплена на движните 
предмети. 
Бидејќи движните предмети не се продадоа на досега објавените усни јавни аукции, 
согласно151 став 5 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06..171/10) 
се пристапи кон слободна комерцијална продажба.  

 

Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје врз основа на член 151 став 1 од 
Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/2006...171/10) објавува  
 

З А К Л У Ч О К 
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 

 
Се продава по пат на усна јавна аукција движниот предмет сопственост на даночниот должник 
МЕТАЛ МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје со ЕДБ 4030991113739, означен како: 

 
Ред. 
бр. Движен предмет Почетна вредност 

1 Шепинг глодалка 20.000,00 

2 Радијална дупчалка  116.000,00 

 
Во цената на движниот предмет не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. 
Усната јавна аукција ќе се одржи на ден 29.04.2011 година во 11.40 часот во просториите на 
Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје на ул.11 Октомври бр.27 Скопје. 
Право на учество на усната јавна аукција имаат сите правни и физички лица. 
Лицата заинтересирани за купување на движниот предмет ќе може да учествуваат на усна 
јавна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена 
најдоцна до денот на одржување на усна јавна аукција на трезорската сметка Министерство за 
финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 
0900515679-696-10, приходна шифра 725939 програма 20. 
Учесниците заинтересирани за движниот предмет гаранцијата треба да ја уплатат ден пред 
одржувањето на аукцијата, односно на ден 28.04.2011 година. 
Разгледувањето на движниот предмет ќе се врши на ден 28.04.2011 година од 9 до 12 часот. 
Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 
понуда. 
Најповолниот купувач е должен да ја уплати купопродажната цена во рок од 8 (осум) дена од 
денот на заклучувањето на јавната аукција по намалување на депозитот, во спротивно 
продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на 
депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по 
заклучувањето на аукцијата. 
По извршената уплата на износот за кој движниот предмет е продаден на усната јавна аукција, 
Управата за јавни приходи издава потврда за предавање на движниот предмет на купувачот.  

Врз основа на член 151 став 5 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, 
бр.13/06…171/10), Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје, донесува 

    
З А К Л У Ч О К 

за слободна (комерцијална) продажба 
 
Се определува продажба по пат на слободна (комерцијална) продажба на движниот предмет: 
 

Ред. 
бр. Движен предмет Марка Тип Број на 

шасија 
Број на 
мотор 

Година на 
производство 

Регистарска 
ознака 

1 Товарно 
моторно возило TAM 60C 760002001 M55973 1976 SK-146-SI 

 
попишано и запленето во присилна наплата што се води спрема даночниот должник В.И.П 
ИНЖЕНЕРИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје со ЕДБ 4030007008350. 
Секое заинтересирано лице доставува понуда во затворен коверт со назнака “НЕ ОТВОРАЈ“ 
адресиран до Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје најдоцна до 28.04.2011 
година. На понудената цена ќе се пресмета и ДДВ. 
Слободната продажба ќе се одржи во просториите на Управата за јавни приходи - Регионална 
дирекција Скопје што се наоѓа на ул.11 Октомври бр.27 на ден 29.04.2011 година со почеток во 
11.20 часот. 
Разгледувањето на движниот предмет ќе се врши на ден 28.04.2011 година од 9 до 12 часот. 
Во прифатената цена не се вклучени дополнителни давачки, трошоците за преносот на 
предметот, а кои паѓаат на товар на купувачот. 
Предметот се продава по системот видено-купено, дополнителни рекламации не се примаат. 
Учесникот чија понуда ќе биде прифатена има рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 
известувањето за прифаќање на понудата да изврши уплата на цената. 
При преземањето на предметите средствата се уплаќаат на трезорската сметка Министерство 
за финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 
0900515679-696-10, приходна шифра 725939 програма 20. 

 
                    О б р а з л о ж е н и е 

 
Од даночниот должник В.И.П ИНЖЕНЕРИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје со ЕДБ 4030007008350 
во присилна наплата на даночен долг по Решение бр.22-60/3/2867 од 10.02.2011 година и 
решение бр.22-29/368-1 од 03.11.2010 година со кое му се укинува плаќањето на даночниот 
долг на рати, Управата за јавни приходи доспеаниот а неплатен даночен долг ќе го наплати од 
гаранцијата за обезбедување на плаќањето, односно движни предмети попишани и запленети, 
како во диспозитивот. 
Бидејќи по одржаните две јавни аукции и тоа на ден 28.02.2011 година и на 25.03.2011 година, 
останаа непродадени горе наведените движни предмети,согласно член 151 став 5 од Законот 
се пристапи кон слободна (комерцијална) продажба.  

Врз основа на член 151 став 5 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, 
бр.13/06…171/10), Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје, донесува 

    
З А К Л У Ч О К 

за слободна (комерцијална) продажба 
  

Се определува продажба по пат на слободна (комерцијална) продажба на движниот предмет: 
 
Ред. 
бр. 

Движен 
предмет Марка Тип Број на 

шасија 
Број на 
мотор 

Година на 
производство 

Регистарска 
ознака 

1 Патнички 
џип LANDROVER SPECIJAL 25434060C 24139561 1971 PP-061-BB 

 
попишано и запленето во присилна наплата што се води спрема даночниот должник БО-
МЕТАЛИКА ДООЕЛ со ЕДБ 4030006612254. 
Секое заинтересирано лице, доставува понуда во затворен коверт со назнака “НЕ ОТВОРАЈ“ 
адресиран до Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје најдоцна до 28.04.2011 
година. На понудената цена ќе се пресмета и ДДВ. 
Слободната продажба ќе се одржи во просториите на Управа за јавни приходи - Регионална 
дирекција Скопје што се наоѓа на ул. 11 Октомври бр.27 на ден 29.04.2011 година со почеток во 
11.00 часот. 
Разгледувањето на движниот предмет ќе се врши на ден 28.04.2011 година од 9 до 12 часот. 
Во прифатената цена не се вклучени дополнителни давачки, трошоците за преносот на 
предметот, а кои паѓаат на товар на купувачот. 
Предметот се продава по системот видено-купено, дополнителни рекламации не се примаат. 
Учесникот чија понуда ќе биде прифатена има рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 
известувањето за прифаќање на понудата да изврши уплата на цената. 
При преземањето на предметите средствата се уплаќаат на трезорската сметка Министерство 
за финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 
0900515679-696-10, приходна шифра 725939 програма 20. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Од даночниот должник БО-МЕТАЛИКА ДООЕЛ од Скопје со ЕДБ 4030006612254 во присилна 
наплата на даночен долг, по Решение бр.21-6/236-1 од 20.09.2010 година со кое му се укинува 
плаќањето на даночниот долг на рати, Управата за јавни приходи доспеаниот а неплатен 
даночен долг ќе го наплати од гаранцијата за обезбедување на плаќањето, односно движни 
предмети попишани и запленети, како во диспозитивот. 
Бидејќи по одржаната јавна аукција на ден 29.11.2010 година и три слободни (комерцијални) 
продажби одржани на ден 24.12.2010 година, 31.01.2011 година и 25.03.2011 година остана 
непродаден горенаведениот движен предмет, согласно член 151 став 5 од Законот се пристапи 
кон слободна (комерцијална) продажба. 

Врз основа на чл. 151 ст. 5 член 155 и член 156 од Законот за даночна постапка  („Службен 
весник на РМ“, бр.13/06...171/10), Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Кавадарци, 
донесува 

 
З А К Л У Ч О К 

за определување на прва усна јавна аукција 
 
Се определува прва усна јавна аукција за продажба на недвижен имот, се продава:  
1. недвижност НИВА заведена на КП бр.10779/2 заведена на ИЛ бр.2750 за КО Кавадарци 

со површина од 1070 м2  со почетна вредност 2.632.200.00 денари и  
2. недвижност НИВА заведена на КП бр..10783/3 заведена на ИЛ бр.2750 за КО 

Кавадарци со површина од 715 м2 со почетна вредност од 1.758.900.00 денари  
со  извршен попис по присилна наплата што се води спрема даночниот должник ИЛИЈА 
МИЦЕВ со ЕМБГ 1607950483003 со место на живеење на ул.Возаречка бб.  
Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ, преносот на прометот на 
продажба паѓа на товар на купувачот. 
Јавната аукција ќе се одржи на ден 20/04/2011 година (среда) за: 
1. недвижност НИВА на КП бр.10779/2 во 10.00 часот во просториите на УЈП - Регионална 

дирекција Кавадарци ул.Едвард Кардељ б.б. и 
2. недвижност НИВА на КП бр.10783/3 во 12.00 часот во просториите на УЈП - Регионална 

Дирекција Кавадарци ул. Едвард Кардељ б.б. 
Објектот може да се виде секој ден на опишаната адреса од 09,00 до 14,00 часот. 
Право на учество на прва јавна аукција имаат сите правни и  физички лица. 
Лицата заинтересирани за купување на објектот ќе може да учествуваат на јавната аукција 
доколку депонираат депозит во висина од 10% од утврдената почетна цена, најдоцна до денот 
на одржување на јавната аукција на трезорска сметка на Министерството за финансии 
100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи Скопје 0900515679-696-10 
приходна шифра 725939 програма 20 
Аукцијата се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната 
понуда. 
Купувачот е должен да го уплати износот во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучувањето на 
јавната усна аукција, кој износ се намалува во висина на депозитот. Во спротивно продажбата 
со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот 
депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена им се враќа депонираниот депозит по 
заклучувањето на аукцијата. 



О Г Л А С И

Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје, врз основа на член 151 став 1од Законот за даночна 
постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/2006…171/10) објавува 
 

З А К Л У Ч О К 
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 

 
Се продава по пат на усна јавна аукција движниот предмет сопственост на даночниот должник МИЛЕНИУМ 
СТИЛ ДОО Скопје со ЕДБ 4030004526903, означен како: 
 

Ред. 
бр. 

Движен предмет Марка Тип Број на шасија Број на мотор 
Година 

на 
производ. 

Регистарска 
ознака 

Почетна 
вредност 

1 Патничко 
моторно возило DAEWO LANOS 

CE 
SUPTF48YDY

W080781 
A15SMS-
245930B 1999 SK-831-ЈЕ 204.000,00 

 
Во цената на движниoт предмет не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. 
Усната јавна аукција ќе се одржи на ден 29.04.2011 година во 12.00 часот во просториите на Управата за јавни 
приходи - Регионална дирекција Скопје на ул.11 Октомври бр.27 Скопје. 
Право на учество на усната јавна аукција имаат сите правни и физички лица. 
Лицата заинтересирани за купување на движниoт предмет ќе може да учествуваат на усна јавна аукција 
доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најдоцна до денот на одржување 
на усна јавна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 100000000063095, депозитна сметка 
на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679-696-10, приходна шифра 725939 програма 20. 
Учесниците заинтересирани за движниoт предмет гаранцијата треба да ја уплатат ден пред одржувањето на 
аукцијата, односно на ден 28.04.2011 година. 
Разгледувањето на движниoт предмет ќе се врши на ден 28.04.2011 година од 9 до 12 часот. 
Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. 
Најповолниот купувач е должен да ја уплати купопродажната цена во рок од 8 (осум) дена од денот на 
заклучувањето на јавната аукција по намалување на депозитот, во спротивно продажбата со решение се 
огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија 
понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на аукцијата. 
По извршената уплата на износот за кој движниoт предмет е продаден на усната јавна аукција, Управата за 
јавни приходи издава потврда за предавање на движниот предмет на купувачот.  
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1 TO  IVEKO 380 E.37H SK-025-GD 500.000,00 1995 

 -    
    

  
.  ,   

 
(19/04/2011   

 11  13 ) 
 

2 TO  IVEKO 380 E.37H SK-826-JT 500.000,00 1995 
3 TO  IVEKO 380 E 37H SK-024-GD 500.000,00 1995 
4  RABA S-26.217 SK-196-LC 225.000,00 1989 
5 TO  RABA F-26 188 SK-695-NB 225.000,00 1990 
6  RABA F-26 188 SK-408-KN 225.000,00 1990 

7  FAP 
MIKSER 19 21 BK SK-693-NF 225.000,00 1990 

8 TO  FAP 19 21 BK 
MIKSER SK-522-KK 225.000,00 1990 

9 -  UTVA PPS 24 SK-670-RF 135.000,00 1970 
10 -  UTVA PP-30-K-1 SK-702-MP 180.000,00 1983 
11 A  TAM 170 A 11 TL SK-268-MC 225.000,00 1977 
12 A  TAM 170 A 11 M SK-736-CN 162.000,00 1978 

13  PEUGEOT BOXER SK-230-ON 315.000,00 2004 

    .3-
   

 (18/04/2011   
11,30  12,30 ) 

14  PEUGEOT 206 SK-046-MS 180.000,00 2003 

 -    
    

  
.  ,   

 
(19/04/2011   

 11  13 ) 

15  KIA KIA PIKANTO SK-054-RS 230.000,00 2007 
16  KIA KIA PIKANTO SK-056-RS 230.000,00 2007 

17  KIA KIA PIKANTO 
BA SK-813-PU 200.000,00 2006 

18  MAZDA 626 PITD SK-871-KD 260.000,00 2000 

19  FIAT PANDA 1.3 JTD 
Dynamic SK-175-OP 160.000,00 2004 

20  FIAT UNO SK-564-ON 120.000,00 1999 
21  MAZDA GF 626 2.0 ITD SK-749-KZ 280.000,00 2001 

22  FIAT 223- DOBLO 
KARGO SK-373-PB 200.000,00 2005 

.   
(19/04/2011   12  
13 ) 

23  FIAT 223- DOBLO 
KARGO SK-432-NI 180.000,00 2003 

-    
.  ,   

(19/04/2011   11  
13 ) 

24    Slovenija ceste 
Q 46 

UD 
1000x900 5.400.000,00 / 

  ,  
(19/04/2011   10  
11 ) 

25 A  FAP SK-958-BV 225.000,00 1986 -    
.  ,   

(19/04/2011   11  
13 ) 26  DYNAPAC LP 750 H 80.000,00 1998 
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Управа за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 
151 став 2 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06...171/10), донесе   
 

З А К Л У Ч О К 
за слободна комерцијална продажба 

 
Се определува продажба по пат на слободна (комерцијална) продажба на движни предмети 
попишани и запленети од даночниот должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје 
ЕДБ 4030990107875 и тоа: 

 
Вид на 

производ/суровина Име на производ Количина Рок на 
траење Локација 

Концентрат Фрутмикс 
(762286) 10.105 кг 01/03/2011 

УЈП - Центар за складирање и впаричување на 
запленети движни ствари  
ул. Железничка б.б. Неготино 

Концентрат Ред фрут и 
микс (756561) 750 кг 04/03/2011 Магацин на Фершпед а.д.  

ул.15-ти Корпус бр.2 Скопје 

Концентрат Фрут и микс 
(764247) 705 кг 19/10/2010 Магацин на Фершпед а.д.  

ул.15-ти Корпус бр.2 Скопје 

Концентрат Оранж  
(714140-025) 920 кг 22/01/2011 

УЈП - Центар за складирање и впаричување на 
запленети движни ствари   
ул. Железничка б.б. Неготино 

Каша Јаболко 
(789100) 378 кг 07/07/2010 Магацин на Фершпед а.д.  

ул.15-ти Корпус бр.2 Скопје 

Каша Јаболко 
 (35663) 400 кг 02/08/2012 Магацин на Фершпед а.д.  

ул.15-ти Корпус бр.2 Скопје 
 
Сите заинтересирани лица да достават понуди со дознака “НЕ ОТВОРАЈ-КОНЦЕНТРАТИ” до 
Управа за јавни приходи - ДГДО на ул.12-та Ударна бригада бр.2-а Скопје најдоцна до 
21/04/2011 година (среда). 
На ден 26/04/2011 година (вторник) во 14,00 часот ќе се изврши отворање на доставените 
понуди и избор на најдобрата понуда. 
Лицето чија понуда ќе биде изберена има рок од осум дена, од денот на приемот на 
известувањето за прифаќање на понудата да изврши уплата на понудената цена со пресметан 
ДДВ. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Управата за јавни приходи - ДГДО со Решение бр.21-4514/1 од 27/10/2010 година отпочна 
присилна наплата од готови производи и суровини за производство сопственост на даночниот 
должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје ЕДБ 4030990107875. 
Врз основа на донесеното решение спроведен е попис, процена и заплена на суровини за 
производство наведени во диспозитивот. 
Со оглед на тоа што предмет на присилната наплата се движни предмети кои се со определен 
рок на траење се одлучи за начин на нивна продажба како во диспозитивот. 
 

  

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 151 од 
Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06...171/10) по предметот на Млаз АД 
Богданци ЕДБ 4006990103618 со седиште на ул.Маршал Тито бб Богданци, за наплата на даночен долг 
донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за продажба на движни предмети 

 
Се определува продажба по пат на четврта усна јавна аукција на движните предмети сопственост на  
должникот Млаз АД Богданци ЕДБ 4006990103618 и тоа:  

 
Ред. 
бр Вид/марка Регистарски 

таблички 
Год. на 
произв. Цена Локација и гледање 

1 Влекач FAP VE-012-VD 1992 392.000,00 Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 

2 Влекач MAN VE-028-US 1994 392.000,00 Миладиновци паркинг плац пред ОКТА 
(18/04/2011 година, од 14 до 15 часот) 

3 Влекач FAP VE-037-US 1991 322.000,00 

Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 

4 Влекач MERCEDES VE-069-VF 1997 532.000,00 
5 Влекач MAN VE-071-US 1994 392.000,00 
6 Влекач FAP VE-098-US 1991 322.000,00 

7 Цистерна Пропан 
бутан GORICA VE-118-UV 1980 630.000,00 

8 Влекач MAN VE-147-UR 1994 392.000,00 

9 Влекач FAP VE-153-US 1991 322.000,00 Миладиновци паркинг плац пред ОКТА 
(18/04/2011 година, од 14 до 15 часот) 

10 Влекач MAN VE-159-UR 1994 392.000,00 УЈП - Центар за впаричување Неготино 
(22/04/2011 година, од 11 до 13 часот) 

11 Влекач FAP VE-163-US 1991 322.000,00 

Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 

12 Влекач MAN VE-174-UR 1994 392.000,00 

13 Камион Цистерна 
FAP VE-204-UU 1992 392.000,00 

14 Влекач SCANIA VE-208-UU 1988 280.000,00 
15 Влекач SCANIA VE-220-UU 1988 280.000,00 
16 Влекач SCANIA VE-223-UU 1988 280.000,00 
17 Влекач SCANIA VE-254-US 1988 280.000,00 
18 Влекач FAP VE-260-US 1991 322.000,00 
19 Влекач SCANIA VE-270-US 1991 322.000,00 
20 Влекач FAP VE-276-US 1992 450.000,00 
21 Влекач SCANIA VE-421-UT 1988 280.000,00 
22 Влекач FAP VE-423-VI 1991 322.000,00 
23 Влекач SCANIA VE-429-VG 1988 280.000,00 
24 Влекач FAP VE-507-US 1991 322.000,00 

25 Влекач MAN VE-518-UZ 1994 392.000,00 УЈП - Центар за впаричување Неготино 
(19/04/2011 година, од 11 до 13часот) 

26 Влекач SCANIA VE-627-UU 1988 280.000,00 

Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 

27 Влекач SCANIA VE-629-UU 1992 392.000,00 
28 Влекач SCANIA VE-632-UU 1992 392.000,00 
29 Влекач SCANIA VE-645-UU 1984 280.000,00 
30 Влекач SCANIA VE-650-UU 1992 392.000,00 
31 Влекач MAN VE-690-VA 1994 392.000,00 
32 Влекач SCANIA VE-702-UT 1988 280.000,00 

33 Влекач MAN VE-702-UZ 1994 392.000,00 УЈП - Центар за впаричување Неготино 
(19/04/2011 година, од 11 до 13 часот) 

34 Влекач SCANIA VE-703-UV 1988 280.000,00 Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 
 

35 Влекач SCANIA VE-706-UV 1984 280.000,00 
36 Влекач SCANIA VE-716-UV 1978 280.000,00 
37 Влекач SCANIA VE-719-UT 1988 280.000,00 

38 Влекач MAN VE-719-UV 1994 392.000,00 УЈП - Центар за впаричување  Неготино 
(19/04/2011 година, од 11 до 13 часот) 

39 Влекач SCANIA VE-721-UT 1989 280.000,00 Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава 
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 40 Влекач SCANIA VE-722-UT 1988 280.000,00 

41 Влекач SCANIA VE-722-UV 1988 280.000,00 

42 Камион цистерна 
FAP VE-723-UT 1992 392.000,00 

УЈП - Центар за впаричување Неготино 
(19/04/2011 година, од 11 до 13 часот) 
 

43 Влекач MAN VE-724-UV 1994 392.000,00 

Богданци ул. Маршал Тито бб плац Дубрава  
(19/04/2011 година, од 14 до 16 часот) 

44 Влекач SCANIA VE-725-UV 1988 280.000,00 

45 Цистерна за плин 
GORICA VE-746-UR 1981 810.000,00 

46 Цистерна пропан 
бутан GORICA VE-812-UR 1981 810.000,00 

47 Цистерна UTVA VE-876-UR 1988 322.000,00 

48 Цистерна пропан 
бутан GORICA VE-885-UR 1981 810.000,00 

49 Камион цистерна 
FAP VE-889-UZ 1992 392.000.00 

50 Цистерна UTVA VE-890-UR 1989 322.000,00 
51 Цистерна UTVA VE-899-UR 1989 322.000,00 
52 Цистерна UTVA VE-940-UR 1989 322.000,00 
53 Цистерна UTVA VE-944-UR 1994 450.000,00 
54 Цистерна UTVA VE-962-UR 1989 322.000,00 
55 Влекач FAP VE-981-VD 1991 322.000,00 

 
Јавната аукција ќе се одржи на ден 27.04.2011 година во просториите на УЈП - Дирекција за големи даночни 
обврзници ул.12-та Ударна бригада бр.2а Скопје со почеток во 10 часот. 
На усната јавна аукција ќе може да учествуваат само оние лица кои уплатиле депозит во висина од 10% од 
утврдената вредност на движните предмети на трезорска сметка број 100000000063095, депозитна 
(наменска) сметка број 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20. 
Купувачот на движниот предмет мора да ја уплати цената постигната на усната јавна аукција зголемена за 
пресметан ДДВ, во рок од 8 (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 поврат на депонираниот 
депозит. 
Овој заклучок ќе се објави на огласна табла, а ќе се достави и до учесниците во продажбата. 
Правна поука: Против овој заклучок не е дозволена жалба. 


