
ОГЛАСИ

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни 
обврзници објавува

ОГЛАС
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна 

аукција
Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети 
сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници 
објавува

ОГЛАС
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети сопственост 
на АДГ Маврово Скопје и тоа:

/

1 / SK-463-DE / 60.000,00

2 /54112 0625001077 180.000,00

3 0625001046 180.000,00 e

4 SK-921-LK / 180.000,00

5 SK-271-KM/1983 / 600.000,00

6 SK-067-AP / 240.000,00

7 . 3 / 600.000,00

8 / - / 0625000159 1.200.000,00

9 / / 0625000110 700.000,00

10 / -5 / 0625000115 1.200.000,00

11 / -400 / 0625000100 1.200.000,00

12 / - / 0625001161 1.200.000,00

13 /K-
162

SK-935-MT/1983
/ 300.000 ,00

14 /
SK-263-KR/1991

/ 300.000,00

15 /310 SK-563-NI/1977 / 360.000,00

16 / / 0625000228 450.000,00

17 / / 0625000229 450.000,00

18 /6510 0625001079 180.000,00

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и 
ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓаат на товар
на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно,
на принципот видено купено, без никакви дополнителни 
рекламации.  

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда/17.06.2009 година,
во просториите на Управата за јавни приходи-Генерална 
Дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифоски
Питу бр.1 (Комплекс банки), со почеток во 11.00 часот.
Движните предмети ќе може да се разгледаат во базата на 
Маврово АД во Романовце-Куманово на понеделник/15.06.2009 
година од 10.00 до 13.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе 
може да учествуваат на усната јавна аукција доколку уплатат 
депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност
на движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска 
сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) сметка
бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20. 

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за
кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот
на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно 
продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот
го губи правото на поврат на депонираниот депозит.                        

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. 
Трошоците за  пренос на движните предмети паѓаат на товар на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот 
видено купено, без никакви дополнителни рекламации. 
 
Јавната аукција ќе се одржи на ден понеделник/22.06.2009 година, во 
просториите на Управата за јавни приходи-Генерална Дирекција (сала за 
состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 (Комплекс  банки), со 
почеток во 11.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да 
учествуваат на усната јавна аукција доколку уплатат депозит во висина од 
10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се 
уплаќа на трезорска сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) 
сметка бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20. 

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста 
му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната 
јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за 
неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот депозит.

1 / 0924000600 600.000,00 - 18/06/2009 

2 -7 SK-898-II / 250.000,00 - 18/06/2009 

3 / 0625000303 600.000,00 - 18/06/2009 

4 -85 / 0625000144 1.200.000,00 - 18/06/2009 

5 - / 0625001233 600.000,00 - 18/06/2009 

6 SK-247-NH / 150.000,00 - 18/06/2009 

7
SK-208-NH/1979

/ 140.000,00 - 18/06/2009 

8 SK-344-OE/1985 / 36.000,00 – 18/06/2009 

9 6510 / 0625001087 180.000,00 - 18/06/2009 

10 / 0625000097 800.000,00 - 18/06/2009 

11 / 0625000104 1.200.000,00 - 18/06/2009 


