
Врз основа на член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр. 13/06...23/16), Управата за јавни приходи објавува

e-aukcii.ujp.gov.mk

ОГЛАС БР.11/2016 
за продажба на движни и недвижни ствари

1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/
недвижните ствари, најдоцна до 27.06.2016 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.

 Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
 Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
 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 30.06.2016 година (четврток) 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.

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 Кавадарци

бр 25-19/17-3-51/13

Дванаесетта електронска јавна аукција

ТМВ VOLKSWAGEN TIP CADDY 2.0 SDI, SK-342-VD, 2009 година 293,178.00

Разгледување:  Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул.Вардарска бр.55,  

секој работен ден од 10 до 15 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел.076/446-584

2

Регионална дирекција Штип 

бр.2418-29/06130-60341/8/1

Шестта електронска јавна аукција 

ТМВ ФУРГОН SCHMITZ, KU-180-DA, 2003 година 420,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово ул.Индустриска 

бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

3

Регионална дирекција Штип

бр.25-1019/457-1 

Втора електронска јавна аукција 

ПМВ VOLCSWAGEN PHAETON, KO-2586-AB, 2002 година, (неисправно) 250,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

ПМВ OPEL OMEGA B KARAVAN, OH-041-KZ, 1996 година 91,485.00

ТМВ CITROEN C 25 PANEL VAN, OH-647-LD, 1995 година 59,067.00

ПМВ OPEL KADET, OH-871-LA, 1988 година 51,323.00

ТМВ FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година 250,000.00

ТМВ ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година 150,000.00

ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година 190,000.00

6

Регионална дирекција Битола

бр.25-19/15-50/3

Трета електронска јавна аукција

ПМВ ФОРД ДЕУ, OH 467-IM, 1994 година, (хаварисано) 28,800.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov или с.Мороишта Струга (Mини 

сервисна зона Мороишки мост), секој работен ден од 10 до 14 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

7
Регионална дирекција Битола

бр.24-19/7-1494/13

Тринаесетта електронска јавна аукција

ТМВ RENAULT MASTER FURGON, OH-517-IN, 2001 година 285,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

ТМВ RENAULT RAPID RN 1.9 D 55, BT-448-CF, 1997 година 65,000.00

КАМИН НА ПЕЛЕТИ ЦРН КАРИНА, количина 2 39,000.00

КАМИН НА ПЕЛЕТИ АЛБА ЦРН, количина 1 39,250.00

ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ, количина 1 67,500.00

КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 1 15,000.00

МАШИНА ЗА МИЕЊЕ ЧАШИ NIJAGARA, количина 1 35,000.00

ВЕНТИЛАТОР FANCOILER FEROLI, количина 2 17,500.00

ПЕЧАТАР LASER XP, количина 1 13,500.00

Метални подупирачи, количина  2456 1,115,024.00

Метални подупирачи, количина 175 (некомплетни) 27,825.00

Метални кошови, количина 31 86,800.00

DOKA EUREH 20-550 подупирачи, количина 315 596,610.00

Кран, бетонски тегови, корпа за кран, стеги за кран, командна табла со кабел, количина 1 404,019.00

Аголни винкли, количина 338 22,308.00

Сврзувач 1.50 м, количина 384 56,832.00

Сврзувач 0.50 м, количина 414 30,636.00

Сврзувач 1 м, количина 77 7,469.00

Чаши, количина 129 66,564.00

Електричен статичен циркулар на ногалки (жолт  и сив), количина 2 57,600.00

Винкли за столбови, количина 229 189,154.00

Бетоњерка голема 300, количина 1 20,112.00

Мешалица  за бетон, мала со 1 откачен бубањ, количина 2 15,120.00

Кабел од 90 м 3,600.00

Рачна електрична пила, BOSH-AKE-30 S, количина 4 16,284.00

Рачна електрична пила, BOSH-PKC.S-4 И МЕТАБО, количина 2 8,994.00

Електрична бушалка  ISKRA PROFESIONAL, количина  1 6,826.00

Електрична бушалка со пневматски чекан ( ХИЛТА), колоичина 1 32,878.00

Електрична аголна брусалка, BOSH GWS-22-230 HJ, количина 2 16,206.00

Вибратор голем RURMEC, количина 1 12,192.00

Вибратор мал PAKLITE, количина 2 28,446.00

Вибратор голем со 2 приклучоци за игла без ознака, количина 1 17,360.00

Метален рафт
Шанкерски маси
Столови
Работно дрвено биро
Стол за компјутер
Лаптоп Simens
ДВД Kvadro
Машина за осветлување диско клуб
Бор машина Bosh 550
Појачало
Компјутер Pentium
Умивалник порцелански
Светлечка апаратура
Ледомат
Мобилни телефони Sony erikson
Шанкерска маса
Микробранова печка количина 1 400.00

Дрвена маса (округла) количина 1 и дрвени столови количина  2 (комплет 2) 1,200.00

Дрвена маса (округла) количина 1 и дрвени столови количина 2 (комплет 4) 1,200.00

Дрвена маса (округла) количина 1 и дрвени столови количина 2 (комплет 6) 1,200.00

Сепаре големо „Г“  количина 1,  дрвена маса со стакло голема количина 1 и дрвени столови количина 3 

(комплет 9)
4,000.00

Сепаре големо „Г“  количина 1,  дрвена маса со стакло голема количина 1 и дрвени столови количина 2 

(комплет 10)
4,000.00

Работни маси иверица, количина 2 
Работна маса со умивалник, количина 1 
Фрижидер мал обичен, количина 1 1,500.00

12
Регионална дирекција Штип 

бр.2418-29/06130-60369/9-3/3

Четврта електронска јавна аукција 

Железни подупирачи,  количина 500 190,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

Хидраулична машина за сечење лимови BAYKAL Mac/Турција, MGH 3100Х10, бр.17467, 2011 година 813,180.00

Хидраулична преса за виткање лимови BAYKAL Mac/Турција, AРН 3110Х200, бр.17607, 2011 година 1,106,092.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. 

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

Регионална дирекција Тетово

бр.2519/2818-К/10

Седма електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кичево ул.Индустриска бб,  

секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

5
Регионална дирекција Битола

бр. 24-19/4-30/10

Десетта електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.                                      

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

3,500.00

13

Регионална дирекција Штип 

бр.2111-1/24/1

Десетта електронска јавна аукција 

50,000.00

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел 075/402-632

11

Регионална дирекција Битола

бр.24-19/4-17-10

Десетта електронска јавна аукција

ДВИЖНИ СТВАРИ

Регионална дирекција Штип 

бр.25-1019/1754/1-1  

Десетта електронска јавна аукцијa

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Koчани на ул.Маршал Тито 

бр. 1/27, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

10

8

9

Регионална дирекција Битола

бр.25-19/15-50/3

Трета електронска јавна аукција

Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за 

запленети движни ствари  ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Јавна аукција: На 30.06.2016г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk

Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559

4
Регионална дирекција Тетово

бр.2519/2480-К/23

Четиринаесетта електронска јавна аукција


