
Управата за јавни приходи Регионална дирекција Битола, врз основа на член 151 и 155 од  

Законот за даночна постапка (Службeн весник на РМ, број 13/2006 ... 159/08) објавува 

 

ЗАКЛУЧОК 

за продажба на движни ствари по пат на втора усна јавна аукција, заради  присилна 

наплата на достасани, а ненаплатени даноци 

 

Се продаваат по пат на втора усна јавна аукција движни ствари сопственост на даночниот 

должник ПРОТЕКТ ПЕТАР ДООЕЛ од Битола ул. Партизанска бр. 2 ЕДБ 4002000145014 и тоа: 

 

Ред.б

р. 

Опис на  

стварите 

Комада/ 

парчиња 

Почетна 

вредност 

Вкупнa почетна 

вредност без ДДВ 

1 патничко моторно возило 

РЕНО експрес ПХ 1,9 д 

произведено  1996 год. – не 

е во возна состојба 

1 26.250,00 ден.  26.250,00 ден. 

5. Вкупно   26.250,00 ден. 

 

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажбата паѓаат на товар на купувачот. 

 Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 29.01.2009 година (четврток) во 13,00 часот во 

просториите на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Битола ул. Борис Кидрич бр. 24 a. 

 Движните ствари предмет на јавната усна аукција  може да се видат na ден 28.01.2009 

година (среда) од 10,00 до 14,00 часот на паркингот пред седиштето на должникот на ул. Партизанска 

бр. 2 во Битола. 

 Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица. 

 Лицата заинтересирани за купување на движните ствари ќе може да учествуваат на јавната 

усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до 

денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679 - 696 - 10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

 Сите ствари се продаваат по системот видено купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

 Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда. 

Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција 

по намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучување на аукцијата. 

Управа за јавни приходи 

 Регионална дирекција Битола 

Раководител, Димо Мицковски 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Битола, врз основа на член 151 и 155 од  

Законот за даночна постапка (Службeн весник на РМ, број 13/2006 ... 159/08) објавува 

                                                                    

ЗАКЛУЧОК 

за продажба на движни ствари по пат на втора усна јавна аукција, заради  присилна 

наплата на достасани, а ненаплатени даноци 

 

Се продаваат по пат на втора усна јавна аукција движни ствари сопственост на даночниот 

должник СПЕКТАР ДОО од Битола, ул. Климент Охридски бб, ЕДБ 4002995113748 и тоа: 

 

Ред.б

р. 

Опис на  

стварите 

Комада/ 

парчиња 

Почетна 

вредност 

Вкупнa почетна 

вредност без ДДВ 

1 товарно моторно возило 

ЗАСТАВА 50-8 произведено 

1988 год. – во возна 

состојба 

1 

135.000,00 ден.  135.000,00 ден. 

2. товарно моторно возило 

ЗАСТАВА 624 б 

произведено 1984 год. – не 

е во возна состојба 

 

 

1 

 

 

 

30.000,00 ден. 

 

 

30.000,00 ден. 

 

3. патничко моторно возило 

ШКОДА форман 135 фл-икс 

произведено 1994 год. -  во 

возна состојба  

1 

75.000,00 ден. 75.000,00 ден. 

4. патничко моторно возило 

ОПЕЛ ВЕКТРА ГЛ 4 

произведено 1993 год. -  во 

возна состојба  

1 

135.000,00 ден. 135.000,00 ден. 

5. Вкупно   375.000,00 ден. 

 

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажбата паѓаат на товар на купувачот. 

 Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 29.01.2009 година (четврток) во 10,00 часот во 

просториите на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Битола, ул. Борис Кидрич бр. 24а. 

 Движните ствари предмет на јавната усна аукција може да се видат нa ден 28.01.2009 година 

(среда) од 10,00 до 14,00 часот и тоа: 

- товарните моторни возила од т. 1 и 2 на паркингот спроти СИМПЕКС – Краварски пат, и 

- патничките моторни возила од т. 3 и 4 на паркингот кај Пелагонка 2, ул. Климент Охридски 

во Битола. 

 Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица. 

 Лицата заинтересирани за купување на движните ствари ќе може да учествуваат на јавната 

усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до 

денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679 - 696 - 10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

 Сите ствари се продаваат по системот видено купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

 Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда. 

Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција 

по намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучување на аукцијата. 

 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Битола 

Раководител, Димо Мицковски 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Битола, врз основа на член 151 и 155 од  

Законот за даночна постапка (Службeн весник на РМ, број 13/06 ... 159/08) објавува 

 

ЗАКЛУЧОК 

за продажба на движни ствари по пат на втора усна јавна аукција, заради  присилна 

наплата на достасани, а ненаплатени даноци 

 

Се продаваат по пат на втора усна јавна аукција движни ствари сопственост на даночниот 

должник ТЕХНО УВОЗ ЗИВОЗ ДООЕЛ од Струга, ул. Наум Наумовски Борче бр. 6 ЕДБ 

4026991104759 и тоа: 

 

Ред.б

р. 

Опис на  

стварите 

Комада/ 

парчиња 

Почетна 

вредност 

Вкупнa почетна 

вредност без ДДВ 

1 Циркулациона пумпа за 

греење и ладење тип ИПН 

80/224-4/4 производител 

Вило Германија 

1 26.076,00 ден.  26.076,00 ден. 

2. Индустриски уред за 

филтрирање 

- A- ИДИ 1100 

- Б-БАЦ 321 

- Ц-ТУРБО 1200 

- Д-ГХ 15/300 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

40.057,50 ден. 

33.860,00 ден. 

56.115,00 ден. 

28.752,00 ден. 

 

 

40.057,50 ден. 

33.860,00 ден. 

56.115,00 ден. 

28.752,00 ден. 

3. Пламеник за котли за 

греење ИТАЛИЈА 

ЛАМБОРЏИНИ тип ПН-150 

1 48.748,50 ден. 48.748,50 ден. 

4. Резервоар за вода 

пластичен 

1 3.360,00 ден. 3.360,00 ден. 

 

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажбата паѓаат на товар на купувачот. 

 Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 28.01.2009 година (среда) во 13,00 часот во 

просториите на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Битола, Даночно Одделение 

Струга, на улица Боро Хаџиевски Путе бб. 

 Движните ствари предмет на јавната усна аукција  може да се видат na ден 27.01.2009 год. 

(вторник) од 10,00 до 14,00 часот во магацинскиот простор на Техно Дурацовски ДООЕЛ што се наоѓа 

на ул. Перо Тошев бб во Охрид. 

 Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица. 

 Лицата заинтересирани за купување на движните ствари ќе може да учествуваат на јавната 

усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до 

денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679 - 696 - 10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

 Сите ствари се продаваат по системот видено купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

 Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда. 

Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција 

по намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучување на аукцијата. 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Битола 

Раководител, Димо Мицковски 

 

Министерството за финансии – Управа за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, врз основа 

на член 151 и 155 од Законот за даночна постапка (Службен весник на РМ бр. 13/06 и 159/08) објавува: 

О Г Л А С  

за продажба на недвижност по пат на прва усна јавна аукција заради присилна наплата на 

достасани, а неплатени даноци 

 

 Во Управата за јавни пријходи – Регионална дирекција Прилеп, на ден 23.01.2009 година (петок) во 

соба број 6 со почеток во 11 часот, ќе се одржи продажба на недвижен имот сопственост на даночниот 

обврзник БРОД ТАБАК а.д. увоз-извоз Македонски Брод – во стечај од Македонски Брод со ЕДБ 

4018003102824, по пат на ПРВА усна јавна аукција, заради присилна наплата на должни даноци во вкупен 

износ од 13.711.951,00 денари, согласно решение за присилна наплата број 21-656444-4 од 05/01/2007 

година. 

 Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот: 

1. Деловни згради, кој се наоѓа на ул. Маршал Тито 4, Македонски Брод, на КП број 3669 односно на 

Имотен лист 221 со вкупна површиан од 28,05 ари. 

2. Продажбата на наведената недвижност ќе се врши со утврдена почетна цена од 30.105.600,00 

денари. 

Во цената на предметот на продажба не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажба паѓа на товар на купувачот. 

Право на учество на усната јавна аукција имаат сите заинтересирани правни и физички лица доколку 

депонираат депозит во висина од 10% од утврдената почетна цена најкасно до денот на одржувањето на 

усната јавна аукција, на трезорската сметка Министерство за финансии 100000000063095, депозитна сметка 

на Управата за јавни приходи 0900515679–696–10 приходна шифра 725939 програма 20. 

Чекорот на наддавање, односно износот за ставање поповолни понуди ќе се утврди помеѓу учесниците 

на денот на аукцијата. 

Наведениот имот се купува по системот видено – купено. Дополнителни рекламации по било кој основ 

не се признаваат. 

      Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. 

      На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на 

аукцијата.  

        Куповната цена, намалена за положениот депозит, купувачот е должен да ја уплати во рок од 8 дена 

од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, на уплатна сметка број 0900515679–696-10 приходна 

шифра 725939 програма 20. Во спротивно продажбата со решение ќе се огласи за неважечка, а купувачот го 

губи правото на поврат на депонираниот депозит. 

       Дополнителните давачки кои ќе се јават околу преносот на недвижноста ќе паднат на товар на 

купувачот. 

        По извршената уплата на куповната цена, Управата за јавни приходи донесува решение за 

предавање на недвижноста на купувачот. 

       Недвижниот имот, предмет на продажба може да се разгледа на ден 22.01.2009 година (четврток) од 9 

до 15 часот, по претходна најава во Управата за јавни приходи – Регионална Дирекција Прилеп на телефон 

048/416-285 лок. 114 или мобилен 076/464 237 кај даночниот извршител Гоце Маркоски.  

  

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Прилеп 

Раководител, Петко Колчакоски 

O G L A S I



Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Штип, врз основа на член 151 од Законот 

за даночна постапка (Службен весник на РМ, број 13/06 ... 159/08) објавува 

 

ОГЛАС 

за продажба на движни предмети по пат на втора усна јавна аукција, заради  

присилна наплата на достасани, а ненаплатени даноци 

 

Се продаваат по пат на втора  јавна усна аукција движните предмети сопственост на 

даночниот должник “Бела Наполи Трејд” Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Куманово со вкупна почетна вредност 

од 537.500,00 денари и тоа: 

 

Ред.б

р. 

Опис на  

стварите 

Комада/ 

парчиња 

Поединечна 

проценета 

вредност 

Вкупно утврдена 

вредност во ден. без 

ДДВ 

1. Машина за штанцовање 

марка “Атом” - електрична 

1 100.000,00 100.000,00 

2. Машина за кроење-

штанцовање марка “Атом” - 

електрична 

1 100.000,00 100.000,00 

3. Чевларска машина за кроење 

штанц “УСАЕМ” - електрична 

1 100.000,00 100.000,00 

4. Машина за распеглување и 

лепење фластер - електрична 

1 75.000,00 75.000,00 

5. Машини за шиење “Пфафф” - 

електрични 

5 32.500,00 162.500,00 

 Вкупно 9  537.500,00 

 

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажбата паѓаат на товар на купувачот. 

 Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 29.01.2009 година во 12 часот во просториите на 

Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Штип, Даночно Одделение Куманово на улица 

“Маршал Тито” бб Куманово. 

 Движните предмети, предмети на јавната усна аукција од точките 1 до 5 може да се 

видат/разгледаат секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот во просториите на даночниот должник. 

 Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица. 

 Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на 

јавната усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена 

најкасно до денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за 

финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679–

696–10, приходна шифра 725939 програма 20. 

 Сите предмети се продаваат по системот видено купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

 Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда. 

Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција 

по намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучување на аукцијата. 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Штип 

Раководител, Ванчо Панев 

O G L A S I

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје, врз основа на член 151 и 155 од 

Законот за даночна постапка (Службен весник на РМ, бр.13/06...159/08) објавува 

      

ОГЛАС 

за продажба на недвижност по пат на втора усна јавна аукција, 

заради присилна наплата на достасани, а ненеплатени даноци

 

             Се продава по пат на втора усна јавна аукција недвижноста сопственост на даночниот 

должник “ЖИТО СКОПЈЕ” Скопје означена како  

 

1. Деловен објект запишан во Имотен лист бр. 32915 за КО Кисела Вода 1, К.П. 1546 на 

в.м.,,Востаничка,, бр.59, со вкупна површина од 335 м2. Почетната цена на 

недвижноста изнесува 7.948.075,00 денари.             

2. Деловен објект запишан во Имотен лист бр.1044 за КО Гази Баба, К.П.1965 на в.м.,,357,,, 

со вкупна површина од 2729 м2. Почетна цена на недвижноста изнесува 11.792.018,00 

денари.    

3. Деловен објект запишан во Имотен лист бр.5854 за КО Гази Баба, К.П.1240 на в.м.,,16-та 

Македонска бригада,, бб, со вкупна површина од 716 м2. Почетна цена на недвижноста 

изнесува 34.729.650,00 денари. 

 

         Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. 

         Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 21.01.2009 година во 11 часот во просториите на 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје на ул. 11 Октомври бр.27 Скопје. 

             Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица.    

             Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на јавната усна 

аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до денот 

на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

10000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679-696-10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

             Учесниците заинтересирани за недвижноста гаранцијата треба да ја уплатат ден пред 

одржувањето на аукцијата, односно на ден 20.01.2009 година. 

            Разгледувањето на објектите ќе се врши на ден 20.01.2009 година од 9 до 12 часот.   

            Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда.          

           Најповолниот купувач е должен да ја уплати купопродажната цена во рок од 8 дена од денот 

на заклучувањето на јавната аукција по намалување на депозитот, во спротивно продажбата со 

решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот депозит. 

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на аукцијата. 

            По извршената уплата на износот за кој недвижноста е продадена на усна јавна аукција, 

Управата за јавни приходи донесува Решение за предавање на недвижноста на купувачот.  

 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Скопје 

Управник, Елена Јанева Димова 

Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје, врз основа на член 151 и 155 од 

Законот за даночна постапка (Службен весник на РМ, бр.13/06...159/08) објавува 

      

ОГЛАС 

за продажба на движни ствари по пат на трета усна јавна аукција, 

заради присилна наплата на достасани а ненаплатени даноци 

 

  Се продаваат по пат на трета усна јавна аукција движни предмети сопственост на даночниот 

должник “ДУДИН-Т” ДОО Скопје со вкупна почетна вредност од 3.816.000,00 денари и тоа: 

 

Ред. 

бр. 
Опис на стварите 

Комада/п

арчиња 

Поединечна 

проценета вредност 

Вкупно утврдена 

вредност во денари 

без ДДВ 

1. Покер апарати 12  60.000,00    720.000,00 

2. Цилиндри за рулет 10 300.000,00 3.000.000,00 

3. Маси за цилиндри за 

рулет 

3     6.000,00      18.000,00 

4. Маси за блек џек 5     6.000,00     30.000,00 

5. Електронски сеф 2   22.500,00     45.000,00 

6. Идентификатор за пари 1     3.000,00       3.000,00 

 Вкупно 33  3.816.000,00 

 

         Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на предметот 

на продожбата паѓаат на товар на купувачот. 

         Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 21.01.2009 година во 11 часот во просториите на 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје на ул.11 Октомври бр.27 Скопје. 

         Разгледувањето на предметите ќе се одржи на ден 20.01.2009 година од 10 до 12 часот во 

магацинскиот простор на УЈП-на бул. АВНОЈ бр.60 Скопје (позади ресторан “Златна Вилушка”)    

        Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица.    

        Лицата заинтересирани за купување на движните ствари ќе може да учествуваат на јавната усна 

аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до денот 

на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

10000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679-696-10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

           Сите ствари се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

            Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставаењето на најповолната 

понуда.          

            Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

            Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција по 

намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучувањето на аукцијата. 

 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Скопје 

Управник, Елена Јанева Димова 

Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје, врз основа на член 151 и 155 од 

Законот за даночна постапка (Службен весник на РМ, бр.13/06..159/08) објавува 

      

ОГЛАС 

за продажба на движни ствари по пат на трета усна јавна аукција, 

заради присилна наплата на достасани а ненаплатени даноци 

 

 Се продаваат по пат на трета усна јавна аукција движни предмети сопственост  на даночниот 

должник “ТРАК ШПЕД” ДООЕЛ Скопје со вкупна почетна вредност од 325.000,00 денари и тоа: 

 

Ред. 

бр. 
Опис на стварите 

Комада/ 

парчиња 

Поединечна 

проценета вредност 

Вкупно утврдена 

вредност во ден.без ДДВ 

1. Апарат 

фотолабараторија 

Коника модел 858 

1 325.000,00 325.000,00 

 Вкупно 1  325.000,00 

 

        Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на предметот 

на продожбата паѓаат на товар на купувачот. 

        Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 21.01.2009 година во 11 часот во просториите на 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје на ул. 11 Октомври бр.27 Скопје. 

           Разгледувањето на предметот ќе се одржи на ден 20.01.2009 година од 10 до 12 часот во 

магацинскиот простор на УЈП-Регионална дирекција Скопје ул. 11 Октомври бр.27 Скопје.   

           Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица.    

           Лицата заинтересирани за купување на движните ствари ќе може да учествуваат на јавната 

усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена најкасно до 

денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за финансии 

10000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679-696-10, 

приходна шифра 725939 програма 20. 

          Сите ствари се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. 

         Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставаењето на најповолната 

понуда.          

        Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

        Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција по 

намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучувањето на аукцијата. 

 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Скопје 

Управник, Елена Јанева Димова 

Управата за јавни приходи Регионална дирекција Штип, врз основа на член 151 од Законот 

за даночна постапка (Службен весник на РМ, број 13/06 ...159/08) објавува 

 

ОГЛАС 

за продажба на движни предмети по пат на прва усна јавна аукција, заради  присилна 

наплата на достасани, а ненаплатени даноци 

 

Се продаваат по пат на прва  јавна усна аукција движните предмети сопственост на  

даночниот должник “Мио 1 Ивица” Д.О.О.Е.Л. Куманово со вкупна почетна вредност од 190.300,00 

денари и тоа: 

Ред.б

р. 

Опис на  

стварите 

Комада/ 

парчиња 

Поединечна 

проценета 

вредност 

Вкупно утврдена 

вредност во ден. без 

ДДВ 

1. Канцелариско биро 1 62.000,00 62.000,00 

2. Столици 6 3.500,00 21.500,00 

3. Фотељи 2 27.900,00 55.800,00 

4. Телефони 2 7.750,00 15.500,00 

5. Телефакс - Панасоник 1 31.000,00 31.000,00 

6. Витрина (иверка) 1 2.000,00 2.000,00 

7. Мини маса 1 1.000,00 1.000,00 

8. Витрина (иверка) 1 1.500,00 1.500,00 

 Вкупно 15  190.300,00 

 

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Преносот на 

предметот на продажбата паѓаат на товар на купувачот. 

 Јавната усна аукција ќе се одржи на ден 29.01.2009 година во 11 часот во просториите на 

Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Штип, Даночно Одделение Куманово на улица 

“Маршал Тито” бб Куманово. 

 Движните предмети, предмети на јавната усна аукција од точките 1 до 8 може да се 

видат/разгледаат секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот во просториите на даночниот должник на 

ул. “Октомвриска Револуција” бб Куманово. 

 Право на учество на јавната усна аукција имаат сите правни и физички лица. 

 Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на 

јавната усна аукција доколку депонираат депозит во висина на 10% од утврдената почетна цена 

најкасно до денот на одржување на јавната усна аукција на трезорската сметка Министерство за 

финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управата за јавни приходи Скопје 0900515679 – 

696 – 10, приходна шифра 725939 програма 20 

 Сите предмети се продаваат по системот видено купено. Дополнителни рекламации не се 

примаат. 

 Аукцијата се заклучува по истекот на 3 минути непосредно по ставањето на најповолната 

понуда. 

Купените ствари се преземаат веднаш. Транспортот не е вклучен. 

Купувачот е должен да го уплати износот веднаш по завршувањето на јавната усна аукција 

по намалување на депозитот, а не подоцна од осум дена од денот на заклучувањето на јавната усна 

аукција. Во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото 

на поврат на депонираниот депозит. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се 

враќа по заклучување на аукцијата. 

Управа за јавни приходи 

Регионална дирекција Штип 

Раководител, Ванчо Панев 


