
Врз основа на  член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр. 13/06...53/11), Управата за јавни 
приходи објавува 

ОГЛАС БР. 02/2012 
за продажба на движни и недвижни ствари

e-aukcii.ujp.gov.mk

 

ДВИЖНИ СТВАРИ 

Ред. 
Бр. 

Дирекција/бр.заклучок/ 
тип на продажба 

Опис 
Проценета/ 

почетна 
вредност 

Место и време на разгледување на стварите и 
одржување на јавна аукција/комерцијална продажба 

 1 2 3 4 

1 

Дирекција за големи даночни 
обврзници 
бр. 23-711/1 
Единаесета јавна електронска 
аукција 

Автобус ТАМ 170 А 11 TL, SK-268-MC, 1977 година 125.000,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 
бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Фатлум Илази, тел. 076/446-296 

Автобус ТАМ 170 А 11 М, SK-736-CN, 1978 година 90.000,00 

2 

Дирекција за големи даночни 
обврзници 
бр. 23-711/1 
Десетта јавна електронска аукција 

Патничко возило MAZDA 626 PITD, SK-871-KD, 2000 година  130.000,00 

3 

Дирекција за големи даночни 
обврзници 
бр. 23-710/1 
Четиринаесета јавна електронска 
аукција 

Влекач ФАП, VE-153-US, 1991 година 230.000,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во с.Миладиновци (паркинг плац пред ОКТА) на 
17.02.2012 г. од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Фатлум Илази, тел. 076/446-296 

Цистерна Пропан бутан ГОРИЦА, VE-118-UB, 1980 година 450.000,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Богданци ул.Маршал Тито бб (плац Дубрава), на 
17.02.2012 г. од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Фатлум Илази, тел. 076/446-296 

Влекач СКАНИА, VE-208-UU, 1988 година 200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-220-UU, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-223-UU, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-429-VG, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-627-UU, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-629-UU, 1992 година  280.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-645-UU, 1984 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-650-UU, 1992 година  280.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-702-UT, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-706-UV, 1984 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-716-UV, 1978 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-719-UT, 1988 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-721-UT, 1989 година  200.000,00 

Влекач СКАНИА, VE-722-UT, 1988 година  200.000,00 

Цистерна за плин ГОРИЦА, VE-746-UR, 1981 година  450.000,00 

Цистерна пропан бутан ГОРИЦА, VE-812-UR, 1981 година  450.000,00 

Цистерна пропан бутан ГОРИЦА, VE-885-UR, 1981 година  450.000,00 

Камион цистерна ФАП, VE-889-UZ, 1992 година  280.000,00 

4 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/4 
Прва јавна електронска аукција 

Патничко возило PEUGEOT 306 HN, SK-335-CI, 1996 година 171.315,00 
Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Регионална дирекција Скопје ул.11 Октомври бр.27 на 
17.02.2012 г. секој работен ден од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел.076/464-958 

5 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/5 
Прва јавна електронска аукција 

Патничко возило ZASTAVA JUGO 101, SK-835-NT, 1990 година 15.000,00 

6 

Регионална дирекција Битола 
бр. 22-16/6-66/6 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Багер утоварувач / Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Битола ул. Индустриска бб (во кругот на Еко Ипче 
Суровина) на 17.02.2012 г. од 9 до 16 ч. 
Комерцијална продажба: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на 
веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел.076/464-027 Багер утоварувач за железо  / 

7 

Регионална дирекција Битола 
бр. 22-16/6-39-4 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Патничко возило OPEL VEKTRA A  2,01, OH-576-IB, 1992 година / 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Даночен шалтер Струга ул.Б.Хаџиески-Футе бб, секој 
работен ден од 9 до 16 ч.. 
Комерцијална продажба: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на 
веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел.076/464-027 

8 

Регионална дирекција Битола 
бр.14-818/11 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Фотокопир BROTHER (кол.3) / 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 
бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.. 
Комерцијална продажба: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на 
веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел.076/464-027 

9 

Регионална дирекција Кавадарци 
бр. 2419-5/1 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Лустери, плафоњерки, столбни ламби, висулки, дрвена 
полица 

/ 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 
бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.. 
Комерцијална продажба: На 23.02..2012 г. од 11 до 13 ч., на 
веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584 
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10 
Регионална дирекција Штип 
бр.2209-2898-148-1-2 
Прва јавна електронска аукција 

Патничко возило CITROEN  C5, SR-515-BN, 2005 година 300.000,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 
бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.. 
Јавна аукција/Комерцијална продажба: На 23.02.2012 г. од 
11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Алексо Личнов тел.075/402-632 

11 

Регионална дирекција Штип 
бр. 2216-6048/29 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Термогенератор наменет за сушари (тутун, зеленчук, печурки)  / 

12 

Регионална дирекција Штип 
бр.2216-3200/1094/31 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Шанкерски стол од еко кожа и метал (кол.6) 

/ 
Компјутер куќиште (кол.2) 

Монитор за  компјутер (кол.1) 

Пластична плетена гарнитура ( кол.1) 

13 

Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-67/1 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Апарат Фотолабараторија КОНИКА 858 / 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 
бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.. 
Јавна аукција/Комерцијална продажба: На 23.02.2012 г. од 
11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел.076/464-958 

Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-67/3 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Листови за бансек (кол.9) / 

14 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/2 
Втора јавна електронска аукција 

Звучници – Бас (кол.6) 35.000,00 
Леден пулт (кол.1) 35.000,00 
Лампа за ефект (кол.1)                          35.000,00 
Ласер за диско (кол.1) 350.000,00 
ИБМ  сервер лантроп (кол.1)               350.000,00 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

15 
Регионална дирекција Штип 
бр.СТ 30/01 
Прва јавна електронска аукција 

Стопански објекти на АД КАРПОШ КОНФЕКЦИЈА А.Д. во 
стечај КРИВА ПАЛАНКА: 
 ИЛ бр.9455  за КО Крива Паланка во лист В Кп.бр.3700;  

дел 0; адреса М.Тито; бр.на згр.3, намена на зградата 550; 
вл.1; кат ПР; бр.000;   површина од 93 м2 

2.184.016,00 
 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Крива Паланка на ул.Маршал Тито бр.3 секој работен 
ден од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Петар Гацов, тел.076/464-754 

16 
Регионална дирекција Штип 
бр.СТ 18/2001 
Прва јавна електронска аукција 

Стопански објекти на АТОМ-ЕЛЕКТРОТЕРМА  А.Д. во стечај 
КОЧАНИ: 
 ИЛ бр.13533 за КО Кочани во лист В Кп.бр.14671; дел 1; 

згр.1; вл.1; кат 03; М.В. 29-ти Ноември бр.34 Кочани; 
површина 290 м2 

7.730.939,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Кочани на ул.29-ти Ноември бр.34 секој работен ден 
од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Петар Гацов, тел.076/464-754 

17 
Регионална дирекција Штип 
бр.СТ 17/2001 
Прва јавна електронска аукција 

Стопански објекти на АТОМ-МИК А.Д. во стечај КОЧАНИ: 
 ИЛ бр.13535 за КО Кочани во лист В Кп.бр.14671; дел 1; 

згр.1; вл.1; кат 01; М.В. 29-ти Ноември бр.34 Кочани; 
површина 216 м2 

 ИЛ бр.13545 за КО Кочани во лист В Кп Бр 14671; дел1; 
згр1; вл.1; кат 07; М.В. 29-ти Ноември бр.34 Кочани; 
површина 216м2 

57.062.667,00 

18 
Регионална дирекција Штип 
бр.СТ 16/2001 
Прва јавна електронска аукција 

Стопански објекти на АТОМ-ВИ А.Д. во стечај КОЧАНИ: 
 ИЛ бр.13530 за КО Кочани во лист В Кп.бр.14671; дел 1; 

згр.1; вл.1; кат 05; М.В. 29-ти Ноември бр.34 Кочани; 
површина 302 м2 

11.591.062,00 

19 
Регионална дирекција Штип 
бр.СТ 15/2001 
Прва јавна електронска аукција 

Стопански објекти на АТОМ-АТС А.Д. во стечај КОЧАНИ: 
 ИЛ бр.13537 за КО Кочани во лист В К.П. бр.14671; дел 1; 

згр.1; вл.1; кат 04; стан 000; М.В. 29-ти Ноември бр.34 
Кочани; собност 007;  површина  175 м2 

 ИЛ бр.13537 за КО Кочани во лист В  К.П. бр. 14671; дел1; 
згр.1; вл.1; кат 008; М.В. 29-ти Ноември бр.34; собност 007; 
површина 175 м2 

 И.Л. 13537 за КО Кочани во лист В К.П. бр. 14671; дел 1; 
згр.1; вл.1; кат 002; стан 000; М.В. 29-ти Ноември  бр.34 
Кочани; собност 008; површина 37 м2 

102.286.772,00 

20 
Регионална дирекција Тетово 
бр.24-19/1840-К/6 
Трета јавна електронска аукција 

Стопански објекти на поранешна ДИК КОПАЧКА од Кичево: 
 КП 4262, ИЛ 7364 за КО Кичево, површина 1414 м2 
 КП 4262, ИЛ 7364 за КО Кичево, површина 228 м2 
 КП 4262,ИЛ 7364 за КО Кичево, површина 174 м2  

5.448.000,00 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
или во Кичево на ул.Магистрален пат б.б. секој работен ден 
од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 23.02.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел. 076/464-559 

1. За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во   
    висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 21.02.2012 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство   
    на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
    Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција)   
    дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
    Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
    Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
    Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на    
    недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува   
    за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
    Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
    На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.За истото ќе бидат известени со порака на   
    нивната е-пошта.

2. За стварите кои се предмет на електронска СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават  
    понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за  
    складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална       
    продажба.
    Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
    Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 23.02.2012 година на веб порталот на УЈП http://e-aukcii.ujp.gov.mk
    Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши
     уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 
     0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

e-aukcii.ujp.gov.mk

