
Врз основа на член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр. 13/06...84/12) и 
Заклучок бр.24-46/52, Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје објавува

ОГЛАС
за продажба на недвижни ствари

e-aukcii.ujp.gov.mk

Недвижните ствари може да се разгледаат на ул. Козара бр.13 Скопје, секој работен ден од 9 до 16 часот (Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 
076/464-958). 
Недвижните ствари се предмет на електронска јавна аукција, која ќе се одржи на 17.05.2013 година (петок), од 11 до 13 часот, на веб порталот 
http://e-aukcii.ujp.gov.mk
На електронската ЈАВНА АУКЦИЈА, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност 
на недвижните ствари, најдоцна до 14.05.2013 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.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Најповолниот купувач на недвижната ствар е должен да ја уплати разликата од купопродажната цена, 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.

Опис
Проценета/

почетна вредност

Стан бр.001 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, адреса: ул. Козара бр.13, Згр.1, Намена на згр.510, 

Влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 51 м2 и Двор под зграда со површина 12/267.

1.

2.

2.434.443,00 

Стан бр.002 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, адреса: ул. Козара бр.13, Згр.1, Намена на згр.510, 

Влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 33 м2 и Двор под зграда со површина 8/267.
1.597.956,00


