Врз основа на член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”,
бр. 13/06...84/12), Управата за јавни приходи објавува

ОГЛАС БР.22/2013
за продажба на недвижни ствари
Ред.
број

1

Опис

Проценета/
почетна
вредност

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

1

2

3

4

Регионална дирекција Скопје
бр.24-46/129
Прва електронска јавна
аукција

Објект застроен на К.П. 1018,
дел 15 ул.Јаким Спиров бр.8 по
ИЛ 1138 за КО Пробиштип во
Пробиштип, Деловен простор
- ПОДРУМ со 359м2, деловен
простор - ПРИЗЕМЈЕ со 737м2
и Деловен простор 1 КАТ со
968м2 или вкупна површина од
2064м2.
Обврската и трошоците за
присилно испразнување на
недвижноста од ствари и луѓе,
евентуалните трошоци за
приватизација на недвижноста
и сите други давачки, паѓаат на
товар на купувачот.

Дирекција/бр.заклучок/
тип на продажба

39.356.967,00

Разгледување: Во секое
време на http://e-aukcii.ujp.
gov.mk или во Пробиштип
ул. Јаким Спиров бр.8, секој
работен ден од 9 до 16 ч.
Јавна аукција: На 20.12.2013
г. од 11 до 13 ч., на веб
порталот
http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Ариф
Алили, тел.076/464-958

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 недвижните ствари, најдоцна до 17.12.2013
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.
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 недвижната ствар е должен 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.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 20.12.2013 година (петок), 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

