
Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на РМ”, бр.78/15...153/15) и Одлуката на Владата на РМ бр.42-12967/1 од 29 декември 2015 година, 
Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на РМ, корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - 
Регионална дирекција Тетово ја дава следната

ЈАВНА ОБЈАВА БР.01/2016
за продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 

Ред.
бр. Опис на движни предмети Единица 

мерка
Проценета вредност по 

единица мерка Количина Вкупна проценета вредност

1. Хауба за одвод на масни пари 1 5,535.00 1 5,535.00
2. Регал за леб триетажен 1 1,230.00 1 1,230.00
3. Фрижидер 1 1,230.00 1 1,230.00
4. Трупез за сечење месо 1 3,690.00 1 3,690.00
5. Компјутер 1989 1 922.50 3 2,768.00
6. Принтер 1 984.00 1 984.00
7. Скенер 1 984.00 1 984.00
8. Телевизор 1 1,230.00 1 1,230.00
9. ПП Апарати 1 615.00 2 1,230.00

10. Ексикатори (Стаклени садови со мали шољици внатре) 1 492.00 2 984.00
11. Апарат за мерење јачина на кинење во смола 1 1,476.00 1 1,476.00
12. Електрично решо-мало 1 369.00 1 369.00
13. Џамбо вреки со рам конструкција 1 246.00 20 4,920.00
14. Скала (со можност за издолжување) 1 615.00 1 615.00
15. Кранче за симнување на материјал од МАТ машина 1 7,995.00 1 7,995.00
16 Машина за палетирање (виткање во фолија) 1 2,337.00 1 2,337.00
17. Џамбо вреки со рам конструкција 1 123.00 100 12,300.00
18. Метален понкт со направа за виткање цевки и арматури 1 7,380.00 1 7,380.00
19. Ситен алат 1 1,845.00 1 1,845.00
20. Метален понкт со маш. Менгеме 1 2,768.00 1 2,768.00
21. Помошен алат за стругови, две стругарски глави, две срца за водење долга осовина 1 24,600.00 1 24,600.00
22. Рамка на кран со голем распон, 4 тркала и тирфор 1 31,980.00 1 31,980.00
23. Филтри за прочистување и одмастување 1 615.00 3 1,845.00
24. Боци за компримиран воздух 1 1,722.00 3 5,166.00
25. Резервоар за компримиран воздух 1 18,450.00 1 18,450.00
26. Резервоар за компримиран воздух 1 4,305.00 1 4,305.00
27. Вентилатори за удување на воздух 1 3,075.00 15 46,125.00
28. Контролна соба на печка (електро ормари) 1 184,500.00 1 184,500.00
29. Пумпна станица под печка (за мазут/нафта) 1 28,905.00 1 28,905.00
30. Систем на искористување на отпадна топлина (греење на воздухот-комплет) 1 110,700.00 1 110,700.00
31. Сталажи од кутијасти профили 1 2,153.00 20 43,050.00
32. Кран со шина и електрично витло 1 12,300.00 1 12,300.00
33. Резервоар за висок притисок 1 11,531.00 1 11,531.00
34. Силоси за отпад сировина 1 3,690.00 2 7,380.00
35. Вреки полни со талк 1 1,476.00 150 221,400.00
36. Палети со цигли (1mX1mX1m) 1 3,506.00 25 87,638.00
37. Резервоари за мешавина (контејнери) 1 3,690.00 28 103,320.00
38. Метален понкт со механичка преса 1 1,661.00 1 1,661.00
39. Хидраулична преса за избивање 1 2,306.00 1 2,306.00
40. Голема работна маса метална 1 3,198.00 1 3,198.00
41. Рафтови регали железни 1 1,599.00 3 4,797.00
42. Голема работна маса метална со фиоки 1 3,690.00 2 7,380.00
43. Работна маса метална без фиоки 1 1,599.00 3 4,797.00
44. Метален рафт 1 1,599.00 1 1,599.00
45. Апарат за узорковање влакно за мерење на ТЕХ 1 1,476.00 1 1,476.00
46. Количка за работа на висина 1 1,968.00 1 1,968.00
47. Мрежасти кутијасти сандуци 1 246.00 30 7,380.00
48. Машина со две замајци-Дробилица 1 1,169.00 1 1,169.00
 49. Испарувачка станица 1 5,228.00 1 5,228.00
50. Построение за преточување на гас со цевна арматура 1 30,750.00 1 30,750.00
51. ПП Апарати 1 1,353.00 4 5,412.00
52. Разводно построение за гас со арматура 1 25,830.00 1 25,830.00
53. Дневен резервоар со мазут 1 3,998.00 1 3,998.00
54. Понкт со браварско менгеме 1 3,321.00 1 3,321.00
55. Резервоар за нафта во земја 1 26,138.00 1 26,138.00
 56. Регали за палети, рамови од профили 1 185.00 50 9,225.00
57. Кранче за дигање до 1 тон 1 2,768.00 1 2,768.00
58. Нова мат машина-на спрат, нов дел 1 0.00 1 0.00
59. Електрокоманден ормар 1 0.00 1 0.00
60. Нова мат машина приземје 1 0.00 1 0.00
61. Команден електричен ормар за мат машина 1 0.00 1 0.00
62. Компресор за чистењ е на траките, на количка со 4 тркала 1 0.00 1 0.00
63. Клима вентилатори 1 0.00 4 0.00
64. Комплет канали со Арматура 1 0.00 1 0.00
65. Мешачка станица 1 0.00 1 0.00
66. Нова мат машина 1 2,093,598.00 1 2,093,598.00

Вкупно: 3,249,064.00

I. Движни ствари - предмет на продажба со електронско јавно наддавање

Движните ствари од ред. бр.1 заклучно со ред. бр.66 се продаваат како една целина.
Почетната цена на движните ствари изнесува 3.249.064,00 денари.
Јавното наддавање за продажба на движните ствари ќе се одржи на ден 29.02.2016 година, во 11.00 часот.
Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движни ствари на територијата на Република 
Македонија согласно со закон.
II. Потребни документи за учество на јавното наддавање
Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет адреса: е-aukcii.finance.gov.mk
Во прилог, подносителите треба да поднесат банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата вредност на движните ствари на износ од 64.981,00 денари, со важност од 
60 дена од издавањето, како и:
а) за правни лица - тековна состојба од Централен регистар на РМ, односно соодветен документ издаден од надлежен орган од земјата каде е регистриран правниот субјект;
б) за физички лица - копија од лична карта или патна исправа.
Банкарската гаранција на износ од 64.981,00 денари за движните ствари до истекот на рокот за пријавување се поднесува и во писмена форма (во оригинал) до Комисија за располагање 
со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Тетово, на следната адреса: 
ул.Дервиш Цара бр.56, 1200 Тетово.
III. Рок за пријавување 
За учество на јавното наддавање, учесниците се должни електронски да се пријават до истекот на 15-от ден, сметано од денот на објавување на објавата во дневните весници и на интернет страницата 
е-aukcii.finance.gov.mk
Комисијата на подносителите кои во системот за електронско јавно наддавање се пријавиле со комплет документи во прилог, наведени во точка II од оваа објава, во рок од 3 дена по истекот на 
времетраењето на објавата ќе им достави корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува 
известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.
IV. Начин и постапка за спроведување на јавното наддавање
Јавното наддавање се спроведува во согласност со одредбите во член 26 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на РМ”, бр.78/15...153/15).
За да се одржи јавното наддавање, потребно е да има најмалку еден учесник.
За најповолен понудувач на јавното наддавање се смета учесникот кој понудил последна цена, која претставува највисока цена за продажба на недвижните, односно движните ствари.
Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор, да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана и понудувачот во период од 1 година нема да може да учествува на секое идно јавно 
наддавање за предметните движни ствари.
Носителот на правото на сопственост со најповолниот понудувач, ќе склучи договор за купопродажба во рок од 5 работни дена по извршената уплата на цената на движните ствари. 
Данокот на промет и нотарските трошоци за солемнизација на договорот за купопродажба на движните ствари ќе ги сноси купувачот - најповолниот понудувач.
Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање. Приговорот се доставува до Комисијата во рок од 3 дена од денот на одржувањето на 
јавното наддавање. Комисијата одлучува по приговорот со решение во рок од 5 дена од приемот на приговорот. Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
V. Интернет страница на која ќе се одржи јавното наддавање
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: е-aukcii.finance.gov.mk
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