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Неготино – Денес / 8 април 2011, пуштен е во употреба 
новиот центар за запленети ствари на Управата за јавни 
приходи.  
Центарот свечено го отворија потпретседателот на Владата 
на РМ и министер за финансии, г-дин Зоран Ставрески и 
директорот на УЈП, Горан Трајковски.   
 
 
Функции и предности на центарот 

 
„Центарот за складирање и впаричување на запленети 
движни ствари“ како нова организациона единица е формиран 
со цел модернизација и зголемување на ефикасноста на 
деловните процеси поврзани со постапките на присилна 
наплата на даночните долгови. 

 
Основната функција на центарот е на едно место да се 
сместуваат, да се чуваат и од едно место да се располага со 
стварите кои Управата за јавни приходи ги запленува во 
постапките на надворешна контрола и на присилна наплата, 
функција која досега беше децентрализирана. 

 
Исто така, она што е значајно е што наместо како досега во 
рамките на регионалните центри на Управата, проценката и 
јавната аукција на запленетите ствари ќе се врши во 
новотворениот центар, што истовремено ќе значи и кратење 
на административните трошоци, односно намалување на 
финансиските издадоци за чување и транспорт на 
запленетите ствари и намалување на времетраењето на 
постапките за продажба и воопшто на даночните постапки кои 
ги води Управата за јавни приходи. 
 
Локацијата на Центарот неслучајно е избрана да биде во 
Неготино, централна Македонија. Еднаквата просторна 
разделеченост од било кое место во државата до центарот ќе 
овозможи и полесен пристап и намалување на трошоците и за 
клиентите заинтересирани за стварите-предмет на 
купопродажба кои досега требаа да посетат неколку локации 
за да ги разгледаат истите. 
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