
e-aukcii.ujp.gov.mke-aukcii.ujp.gov.mk

Врз основа на член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/06...35/18 
и ,,Службен весник на РСМ“, бр.275/19), Управата за јавни приходи објавува

ОГЛАС БР.01/2021 
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

1
Регионална дирекција Прилеп
бр.2619-12/9-3
Втора електронска јавна аукција

Деловен објет: И.Л. 5317, 163м2, 7м2, 263м2, К.П.5082, 
И.Л.4503, 221м2, К.П.5082, И.Л.4509, 947м2, 19м2, 264м2, 
К.П.5083/1, МВ  ГОЛИ ГОЗ, за КО Кавадарци

6.666.900,00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци (место 
викано Голи гоз), на 13.01.2021 г. од 10 до 14 ч.
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Страшо Анѓушев, тел.075/346-961 

2
Регионална дирекција Битола
бр.2719/015-8-4
Втора електронска јавна аукција

ТМВ   MERCEDES, ТИП BENZ, BT-211-DD, 1997 година 412.500,00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола, ул.Новачки  
пат бб, на ден 13.01.2021 г. од 10 до 13 ч.                           
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044

ПМВ КОМБИ HUNDAIL DM/C5D14/A62BZ1/SANTA FE, SK-
8185-AH, 2015 година

1.140.249,00

ПМВ HUNDAIL GDH/BSPA1/M61CZ1/I30, SK-4375-AH, 2017 
година 

434.194,00

БУЛДУЖЕР Д3, с.број 501599, 1987 година (неисправен) 189.200,00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Гиновци Паленеќо (во 
кругот на стопанството), на 15.01.2021 г. 
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288

ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B, 40300, 1980 година, (неисправен) 236.775,00

ГЛОДАРКА ЗА АСФАЛТ, WIRTGEN 200 DC, 1999 година 
(неисправен)

1.894.200,00

ПМВ KIA RIO DC 221 1.3 TING, SK-886-TE, 2002 година 
(неисправно)

20.126,00

Разгледување:Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје (во кругот на 
Кастиљо-Смартбус), на 14.01.2021 г. 
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288

Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, 
за сокови со капацитет од 7000 литри на час

959.954,00

Машина за цедење на овошје RETTERUNASCHINEN, 
капацитет 2000 литри на час, 2016 година

230.010,00

ДВИЖНИ СТВАРИ

НЕДВИЖНИ  СТВАРИ

4

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или пред Куманово (во кругот 
на каменоломот, МВ Тикијарница), на 15.01.2021 г. 
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288

Регионална дирекција Тетово
бр.27-8/28-8/2-510-Т/2-13
Тринаесетта електронска јавна аукција

3
Регионална дирекција Скопје
бр.27-44/17
Прва електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул.11 Октомври  
бр 27, на 15.01.2021 г. од 11  до 13 ч.                                                                   
Јавна аукција: На ден 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Ресен ул.Димитар 
Влахов бр.1, на 13.01.2021 г. 
Јавна аукција: На 29.01.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288

Регионална дирекција Тетово
бр.27-8/787-Г/3-12
Дванаесетта електронска јавна аукција

5

1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно 
уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 18.01.2021 година (понеделник), 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. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за 
учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на 
депозитот.

 Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
 Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
 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 29.01.2021 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.

http://e-aukcii.ujp.gov.mk/

