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Врз основа на член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр. 13/06...97/15), Управата за јавни 
приходи објавува

ОГЛАС БР.10/2015 
за продажба на движни и недвижни 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

Помошна просторија подрум 32 м2, К.П. бр. 15297 дел 0, КО Охрид 3, И.Л. 817, МВ П. Чауле 26, 

згр. бр.1, кат ПО
168,192.00

Помошна просторија приземје 32 м2, К.П. бр. 15297 дел 0, КО Охрид 3, И.Л. 817, МВ П. Чауле 

26, згр. бр.1, кат ПР
1,517,440.00

Куќа 878 м2 ( 3 ката со лоѓии, балкони тераси, гаража и помошни простории), К.П. 1084 дел 1, 

КО Центар 2, И.Л. 1080, МВ Питу Гули бр. 54, зграда 1, влез 1, кат ПР бр.001, кат 001 бр.002, кат 

МА бр.003 и кат ПО

38,686,645.00

Куќа 50 м2, дворно место од 412,79 м2, К.П. 1083 дел 2, КО Центар 2, И.Л. 15906 и 16354, МВ 

Питу Гули бр. 58, зграда 1, влез 1, кат ПР бр.01б
17,449,750.00

3

Регионална дирекција Битола

бр.24-19/4-8/3

Прва електронска јавна аукција

Стан 58 м2, ул. Богомилска бр.1 влез 1 кат ПР. бр 01, помошни простории 5 м2, К.П. бр. 11177 

дел 2 И.Л. бр. 93034 КО Охрид
2,580,449.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Богомилска бр.1, 

секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

ТМВ СААБ СКАНИЈА, KU-436-MJ, 1977 година 260,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

ТМВ МЕРЦЕДЕС 12-13, KU-435-MJ, 1978 година (не е во возна состојба) 160,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, нас.Илинден ул.34, бр.9 

(до автосервис САТРА), секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција На 30.06.2015 г од 11 до 13 ч, на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

5

Регионална дирекција Штип 

бр.2423-15/846-3/2-1-3

Трета електронска јавна аукција

ПМВ Форд Мондео, ST-286-TK, 1995 година 20,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Берово на ул.Велко Влаховиќ 

бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

6

Регионална дирекција Штип 

бр.2423-15/845-3/2-1-3

Трета електронска јавна аукција 

ПМБ Опел Вектра, ST-327-TI, 1993 година 20,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Берово на ул.Велко Влаховиќ 

бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

7

Регионална дирекција Штип

бр.24-3849/5991-4 

Трета електронска јавна аукција 

Приколка УТВА, ST-423-TH, 1989 година 100,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Берово на ул.Велко Влаховиќ 

бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

8

Регионална дирекција Штип

бр.24-1298/4-2/2

Трета електронска јавна аукција 

ПМВ БМВ, KU-750-CC, 1998 година 300,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk. 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

9

Регионална дирекција Штип 

бр.24-5394/759-5

Петта електронска јавна аукција 

ПМВ FIAT DOBLO KARGO, ST-922-KN, 2007 година 160,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

10
Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/70             

Дваесет и втора електронска јавна аукција 

ТМВ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година 55,350.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

11
Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/71

Дваесет и прва електронска јавна аукција 

ПМВ FIAT STILO 1.9 JTD, SK-090-PP, 2004 година 92,250.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

12
Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/74

Осма електронска јавна аукција 

ПМВ FORD BNP, SK-357-UI, 1998 година 49,200.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

13
Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/75

Седма електронска јавна аукција 

ПМВ FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RL, 2007 година 194,400.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

14
Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/76

Петта електронска јавна аукција 

ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година 172,200.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

ТМВ VOLKSWAGEN 2E CRAFTER 35 2,5 TDI, SK-946-PU, 2007 година 500,000.00

ПМВ SKODA 1Z OCTAVIA, SK-443-TM, 2006 година 250,000.00

ПМВ MERCEDES 300-D, VE-604-VF, 1993 година 144,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци во дворот на 

работилницата спроти Управната зграда на Млаз АД Богданци, на 24.06.2015 г. од 12 до 12.30 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Билјана Богорујчевска, тел.076/446-428

ПМВ HYUNDAI ACCENT GLS, VE-486-UZ, 1996 година 24,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци  на плацот пред 

Хала Дубрава, на 24.06.2015 г. од 12.30 до 13 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Билјана Богорујчевска, тел.076/446-428

ТМВ PEUGEOT PARTNER G WJY, OH-486-BU,  2008 година 306,000.00

ТМВ PEUGEOT EXPERT X, OH-822-BU, 2008 година 546,000.00

ПМВ YUGO SKALA 101 , OH-058-AJ, 1989 година 15,000.00

ПМВ ZASTAVA 101 SKALA, OH-969-AP, 1995 година 15,000.00

ПМВ LADA VAZ ТИП 2112, OH-125-BK, 2003 година 24,000.00
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Регионална дирекција Битола

бр.22-16/6-57/5

Четвртта електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Дејан Војвода бр.284, 

секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Љупчо Петроски, тел. 076/464-132

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Питу Гули, секој 

работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

16

Дирекција за големи даночни обврзници

Бр. 24-2553/1

Единаесетта електронска јавна аукција

Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/77

Прва електронска јавна аукција 

15

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                       

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

Регионална дирекција Штип 

бр.2418-29/06130-60369/9-5

Трета електронска јавна аукција 

4

17

Регионална дирекција Битола

бр.24-19/15-35/12

Дванаесетта електронска јавна аукција 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино, Центар за 

запленети движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

НЕДВИЖНИ  СТВАРИ

ДВИЖНИ СТВАРИ

1

Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/78

Прва електронска јавна аукција 

Обврската и трошоците за присилно испразнување 

на недвижноста од ствари, евентуалнни трошоци 

за приватизација на недвижноста и сите други 

давачки, паѓаат на товар на купувачот

Разгледување:Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. П. Чауле бр.26, секој 

работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

2

Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/79

Прва електронска јавна аукција 

Обврската и трошоците за присилно испразнување 

на недвижноста од ствари, евентуалнни трошоци 

за приватизација на недвижноста и сите други 

давачки, паѓаат на товар на купувачот



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 26.06.2015 година (петок) 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 30.06.2015 година (вторник) 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.
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Регионална дирекција Битола

бр.24-19/15-208/5

Трета електронска јавна аукција

ТМВ VOLKSFAGEN KOMBI 4F, OH-893-BL, 1991 година 54,900.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

20
Регионална дирекција Битола

бр.24-19/15-24/8-2

Втора електронска јавна аукција

ПМВ ВОЛВО, 460 TD, PP-078-BS, 1995 година 85,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул. Крушевски пат бб, 

во кругот на Мапласт, секој работен ден од 10 до 15  ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч, на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

ТМВ MAN 26.284 6x4, KU-092-DE, 2001 година 450,000.00

Машина за сепарирање на песок мобилна EXTEC TURBO, 5000 ST, 1996 година 820,000.00

Мобилна дробилка со трака BACKENBREER KETTENMOBIL GEBRAUCHT HART/MT 503 PCV 

S/N 15-236 I/N 1096004 EEC и Мотор SKANIA DS9905122320,PS 160.DIZEL
410,000.00

22

Регионална дирекција Штип            

бр.24-1842/284-5 

Тринаесетта електронска јавна аукција 

Машини за шиење, пеглање, работни маси и др., количина 41 130,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

23
Регионална дирекција Штип

ст. бр.21/12

Седумнаесетта електронска јавна аукција

Сауни разни димензии, количина 9 100,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
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Регионална дирекција Штип 

бр.24-1842/284-5-1 

Десетта електронска јавна аукција 

Работни маси метал - иверица со инсталација, количина 5 20,000.00

Разгледување: Во секое време на http:// e-aukcii.ujp.gov.mk или во Св. Николе ул.Маршал Тито 

бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч. на веб порталот http:// e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632 
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Регионална дирекција Штип 

бр.24-1842/351-2-3

Шестта електронска јавна аукција 

Печка за пастрмајлии, количина 1 2,500.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Неготино Центар за 

запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
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Регионална дирекција Штип 

бр.24-1842/153-4 

Десетта електронска јавна аукција 

Машини кондураџиски, количина 3 15,000.00

Разгледување:  Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово ул.Бајрам Шабани 

бр.19, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk. 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
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Регионална дирекција Штип 

бр.24-1842/309-05

Седма електронска јавна аукција 

Вибро преса ВПС 2000, со лента и 3 калапи за бехатон плочки 300,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Св Николе ул. Маршал Тито 

бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
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Регионална дирекција Штип 

бр.2419-4165 439/4

Четвртта електронска јавна аукција 

Печка за пица, плинска печка, маси, столици, шанк, кафе мат, машина за мелење кафе, 

количина 68
160,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

Машина за демонтажа на гуми (неисправна)

Машина за балансирање на гуми (неисправна)

30

Регионална дирекција Штип 

бр.2418-29/06120-60684/8-7

Четвртта електронска јавна аукција 

Машина за тоалет хартија и машина за салфети, количина 2 170,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип ул.Ристо Стојков бр.3, 

секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

Рамки за армирање столбови, количина 192 43,000.00

Железни потпирачи, количина 688 260,000.00

Скеле за фасада X, количина 92 32,000.00

Жабици за скеле, количина 142 10,000.00

Цевки разни димензии, количина 135 33,000.00

Скеле за фасада П, количина 85 32,000.00

Затегачи за скеле, количина 222 20,000.00

Странични шипки за скеле, количина 156 17,000.00

АКРАТО МЕРЛОТ БАРИК ВИНО, од 0.75 л,  количина 672 662,862.00

АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН ВИНО, од 0.75 л, количина 672 662,862.00

33

Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/69                       

Педесет и шеста електронска јавна аукција                                                              

Томограф од 3060 кг. 2,500,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД 

(складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч.                         

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
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Регионална дирекција Скопје 

бр.25-118/72

Деветта електронска јавна аукција 

Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, 8.000 парчиња 332,800.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                    

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

Електронски пневматски чекан 1500Њ 17.5Ј, MAKITA HR 5001 C, 2006 година 14,760.00

Апарат за заварување BCTY 230, 0411106, Раде Кончар, 2004 година 49,200.00

Ваљак на бензиски мотор, BATH-ENGLAND, VIBROLL 28W MARK1 STOTHERT, 46298 24,600.00

Комбинирана глодалка шифра 2021, BL10001, 1001/4, 2003 година 73,800.00

29

Регионална дирекција Штип 

бр.2423-15/1528-5

Четвртта електронска јавна аукција 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk 

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

20,000.00

21

Регионална дирекција Штип 

бр.24-1842/1288/1 

Прва електронска јавна аукција 

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или  во Куманово  ул. Индустриска бб, 

секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                           

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
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Регионална дирекција Штип

бр.2418-29/06130-60369/9-6

Трета електронска јавна аукција

35

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                      

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

Регионална дирекција Скопје

бр.25-118/73

Осма електронска јавна аукција

32

Регионална дирекција Кавадарци

бр.24-5769/7

Трета електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети 

движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                  

Јавна аукција: На 30.06.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел.076/446-584


