
 Намалување на трошоците за 
продажба - се овозможува 
поедноставен начин за разгледување 
на движните и недвижните ствари 
преку: фотодокументација, детален 
опис, податоци за почетна проценета 
вредност, минимален износ за 
наддавање и сл.). 

 
Преку системот на е-аукции, 
комуникацијата помеѓу УЈП и учесникот 
се одвива побрзо и поефикасно по 
електронски пат, односно преку 
порталот и преку е-пошта.  
 
Особен бенефит од ваквиот начин на 
продажба ќе имаат даночните 
должници, бидејќи  се очекува поголем 
интерес за купување на стварите од 
повеќе учесници, а со тоа и 
постигнување на повисока цена  за 
стварта која се нуди за продажба  и 
затворање на поголемиот или целиот 
долг на должникот. 

Во ова динамично време на 
живеење, време на високоразвиена 
технологија и услови кои ни 
овозможуваат поедноставувањена 
деловните процеси за наплата на 
даноците, како неопходна се јави 
потребата за заменувањето на 
стариот - поконзервативен начин, 
со нов - електронски начин на 
продажба на движни и недвижни 
ствари кои биле запленети од 
должниците од страна на УЈП во 
постапка на присилна наплата.  
 
Електронските јавни аукции http://e
-aukcii.ujp.gov.mk/  нудат предности 
не само за УЈП, туку најважно и за 
даночните должници и учесници на 
јавните аукции: 
 Поголема транспарентност –  

целокупната постапка се одвива 
во реално време и видлива за 
целокупната јавност.  

 Пријавување на поголем број 
корисници - потенцијални 
купувачи. 

 Учество на е-јавните аукции и 
лицитирање за стварите од било 
кое место (автомобил, дом, 
работно место...). 

 Подолг временски период за 
наддавање или давање на понуди 
од 2 часа. 

 Елиминирање на можностите за 
злоупотреба и меѓусебно 
договарање на наддавачите, кое 
претходно резултираше со 
неуспешно спроведени продажби. 

 

  

Скопје,  07.12 .2011/08-7461/2   

Твој данок,  
твоја иднина! 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ 
ПРИХОДИ 

Канцеларија за односи со 
јавност и комуникација 

 
Контакт: Весна Новаковиќ 

Мобилен: 075/327 270 
vesna.novakovic@ujp.gov.mk  

www.ujp.gov.mk 
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Системот за електронска јавна аукција е 
едноставен, сите фази и чекори се 
поедноставени и прилагодени за 
корисниците. Заинтересираните 
посетители на страната  и лица кои сакаат 
да се регистрираат треба само да ги 
следат објаснувањата и упатствата кои ги 
дава системот, и кои ги води чекор по 
чекор. На корисниците, исто така, им се 
достапни и сите модули на системот: 
правила, мапа на сајтот, совети за 
безбедност и корисничко упатство, како и 
контакт лица од УЈП за стручна и 
техничка помош. 

Пријавувањето на аукцијата се врши едноставно, со клик на 
копчето “Пријави се“ на аукцијата на која корисникот сака 
да учествува. Активните аукции/слободните комерцијални 
продажби се објавени од секоја Регионална дирекција на 
УЈП, детално означени со број на оглас/заклучок. За секоја 
ствар која е предмет на продажба даден е опис на стварта 
со фотодокументација, информации за ден и време на 
разгледување на производот, крајниот термин за уплата на 
депозит и моменталната цена, понудите, кога започнува 
аукцијата (ден и време) и сл. Стварите може да се 
разгледуваат и по  категории: движни ствари и недвижни 
ствари и нивни подкатегории. 

КАКО ФУНКЦИОНИРА Е-АУКЦИИ? 

Чекор 2: Пријавување 

Стр. 2  

За електронските јавни аукции можат да се регистрираат домашни и странски  физички и правни  
лица (ограничување за странските лица има само кај продажба на недвижност). 
Регистрацијата се врши преку веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk/registration.php со 
пополнување на задолжителните информации за корисникот. За успешната регистрација 
корисникот добива известување преку е-пошта и му се доделува шифра под која ќе може да 
учествува на е-аукција, да врши наддавање, да доставува понуди...  
Системот обезбедува заштита на личните податоци и избегнување на евентуални злоупотреби и 
договарања кои би ја оневозможиле успешната продажба. 

Чекор 1: Регистрација 

http://e-aukcii.ujp.gov.mk/registration.php�


За да може корисникот да учествува на аукцијата на која се пријавил потребно е да уплати 
депозит од 10 % од проценетата вредност на предметот, на депозитна сметка на УЈП (податоците 
се објавени на порталот после секој предмет на продажба). 
Износот на депозитот е самиот вкалкулиран од системот и е објавен така што нема можност за 
грешки при уплатата од страна на корисникот. 
 
Покрај многуте предности, дополнителна олеснителна околност за корисниците е што 
уплатницата за платениот депозит не се должни да ја достават физички во УЈП, туку само да ја 
прикачат на одреденото место од системот за уплати на http://e-aukcii.ujp.gov.mk/ 
Уредната уплата значи и услов за наддавање и учество во лицитациите. Корисникот не треба да 
стравува од пропаѓање на депозитот кој го уплатил, бидејќи истиот ќе му биде вратен доколку не 
успее да даде најповолна понуда, односно доколку не ја купите стварта, за што ќе добие 
известување преку неговата е-пошта. 

Чекор 3: Депозит  

Стр. 3  

Во процесот на надавање секој учесник ја внесува својата 
понуда, кој не може да биде под минималниот износ за 
наддавање.  

Чекор 4: Наддавање 

Најповолниот понудувач, на крајот на е-јавната аукција ќе биде објавен со неговите податоци на 
порталот и за истото ќе биде известен на неговата е-пошта.  
Должникот и купувачот добиваат потврда за купената ствар. 

Чекор 5: Подигање 
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Карактеристики  

 Едноставен систем за јавно наддавање 
 Транспарентен систем 
 Побрз пристап до информации 
 Директна комуникација во реално време 
 Достапност од секоја локација 

Придобивки 

 Намалување на ризикот од злоупотреби  
 Исклучување на субјективен фактор при одлучувањето 
 Побрзo и поефикасно впаричување на запленет имот за наплата на 

долгови 
 Можност за учество од поголем број на наддавачи 
 Постигнување на оптимална цена за наплата на долг 
 Зголемување на задоволството на даночните должници 
 Значително намалување на административниот трошок 
 Заштеда на време 

Функции  

 Електронска регистрација 
 Преглед на аукции  
 Преглед на производи по категории и локации 
 Пријавување на јавно наддавање 
 Електронска достава за платен депозит 
 Електронско наддавање/давање на понуда 
 Известување со е-пошта до наддавачите 
 Помош при користење на системот 

Лицитирај преку 
e-aukcii.ujp.gov.mk  
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