
Врз основа на  член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр. 13/06...39/12), Управата за јавни приходи објавува 

ОГЛАС БР.05/2012 
за продажба на движни и недвижни ствари

e-aukcii.ujp.gov.mk

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 25.04.2012 година (среда), 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 30.04.2012 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.

 

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. 23-2144/1 
Втора јавна електронска аукција 

ТМВ МЕРЦЕДЕС 208 Д, SK-590-JU, 1999 година 260.000,00 

Разгледување: Во секое време на  
http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул.12-та 
Ударна бригада бр.2а, секој работен ден од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 30.04.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Фатлум Илази, тел. 076/446-296 

2 

Дирекција за големи даночни 
обврзници 
бр. 23-2145/1 
Тринаесетта јавна електронска 
аукција 

Автобус ТАМ 170А ТЛ, 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/Комерцијална продажба: На 
30.04.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот  
http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП:  
 Фатлум Илази, тел. 076/446-296 (за ДГДО) 
 Ариф Алили, тел.076/464-958 (за РД Скопје) и  
 Алексо Личнов, тел.075/402-632 (за РД Штип) 

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

90.000,00 

3 

Дирекција за големи даночни 
обврзници 
бр. 23-2145/1 
Дванаесетта јавна електронска 
аукција 

Патничко возило Мазда  626  ПИТД, SK-871-KD, 2000 година 130.000,00 

4 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/17 
Трета јавна електронска аукција 

Агрегат Раде Кончар Т-55, 250 KW (кол.1) 240.000,00 
Комплет маси за блек џек (кол.5) 300.000,00 
Столици за покер апарати (кол.25) 45.000,00 
Маси за рулет (кол.5) 300.000,00 
Пулт рецепција (кол.2) 9.600,00 
Маси за покер (кол.2) 7.200,00 

5 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/18 
Втора јавна електронска аукција 

Маси за покер (кол.3) 14.400,00 
Метални каси/сефови со мали фиоки (кол.2) 56.000,00 
Метални каси/сефови со големи фиоки (кол.1) 48.000,00 
Комплет маси за блек џек (кол.3) 120.000,00 
Маси за покер (кол.2) 16.000,00 

6 

Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-67/19 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

Патничко возило PEUGEOT 306 HN, SK-335-CI, 1996 година / 

7 
Регионална дирекција Скопје 
бр. 24-71/20 
Втора јавна електронска аукција 

Патничко возило МЕРЦЕДЕС Ц 250 ТД, SK-087-VH, 1997 
година 

130.000,00 

8 
Регионална дирекција Штип 
бр. 2209-2898-148-1-2 
Прва јавна електронска аукција 

Мотор скутер JONWAY, 2007 година 
 

36.000,00 

9 
Регионална дирекција Штип 
бр. 2232-16/2-6/4 
Прва јавна електронска аукција 

1) Витрина хоризонтална (кол.2) 
2) Дигитална вага (кол.1) 
3) Рафтови за леб (кол.2) 
4) Пепси фрижидер (кол.1) 
5) Синалко вертикален фрижидер (кол.1) 
6) Фрижидер Кока Кола – дупли (кол.1) 
7) Биро-каса (кол.1) 
8) Греалица (кол.1) 
9) Метални рафтови од 1м (кол.33) 
10) Клима САМСУНГ (кол.2) 
11) Длабок замрзнувач 410 л. (кол.1) 
12) Сталажа од иверица (кол.9) 
13) Бироа (кол.2) 

123.000,00 

10 

Регионална дирекција Штип 
бр. 2216-6048/28 
Слободна комерцијална 
електронска продажба 

1) Фреза двовретенаста ГАМАК (кол.1) 
2) Блањерица ЛЕДИНЕК 2128 (кол.1) 

/ 

11 
Регионална дирекција Штип 
бр. 2215-29/06100-40528/8 
Прва јавна електронска аукција 

1) Сомот панталони (кол.11) 
2) Фармерки тексас (кол.198) 
3) Кепер панталони (кол.120) 

140.950,00 

12 
Регионална дирекција Штип 
СТ бр. 299/2006 
Прва јавна електронска аукција 

1) Товарно специјално возило ЗАСТАВА 90,12 НФ/3 
ладилник, 1998 година 

2) Товарно возило - фургон ЗАСТАВА 650/БНТ ладилник, 
1982 гоидна 

3) Товарно возило - сандучар ЗАСТАВА 650 АД, 1983 
година 

4) Товарно возило - ладилник ТАМ, 1976 година 
5) Товарно возило - фургон ЗАСТАВА, 1984 година 
6) Товарно возило ЗАСТАВА ТУРБОСТАР 80.12, 1989 

година 
7) Товарно возило - фургон ЗАСТАВА 50.8А ДБ/3, 1991 

година 
8) Товарно возило - Поли доставно ЛАДА ВАЗ 21043, 1996 

година 
*Сите наведени товарни возила се во неисправна состојба  

667.890,00 

Разгледување: Во секое време на  
http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Берово ул.Маршал 
Тито бр.6 (во кругот на ИСХРАНА), секој работен ден 
од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 30.04.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632 

13 
Регионална дирекција Битола 
бр. 24-19/6-15 
Прва јавна електронска аукција 

Вештачки гранитни плочки за степеници 114.000,00 

Разгледување: Во секое време на  
http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга 
ул.Мислешевски пат бр.78, секој работен ден од 9 до 
16 ч. 
Јавна аукција: На 30.04.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел.076/464-027 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

14 
Регионална дирекција Штип 
бр. 1612-571/0673-8 
Втора јавна електронска аукција 

Стопански објект: ИЛ бр.136 за КО Македонска Каменица; 
КП 4225; викано место Индустриска бб; зграда 1; влез 1; кат 
ПР; намена на зграда 00570; собност 007; материјал на 
градба 893; површина 453 м2; право на недвижност 831; 
година на градба 1987 

3.594.652,00 

Разгледување: Во секое време на  
http://e-aukcii.ujp.gov.mk или Македонска Каменица 
ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. 
Јавна аукција: На 30.04.2012 г. од 11 до 13 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 
Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402 632 

e-aukcii.ujp.gov.mk

