
 

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

ОГЛАС БР.22/2016 
за продажба недвижни ствари

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 5

НЕДВИЖЕН ИМОТ

1

Регионална дирекција Скопје 
бр.26-128/130
Втора електронска јавна аукција 
 
*Обврската и трошоците за 
присилно испразнување на 
недвижноста од ствари и сите 
други давачки, паѓаат на товар на 
купувачот.

Куќа која се состои од приземје 183м2, 
балкон, 42м2, прв кат 197м2, балкон 
31м2, мансарда со 134м2, балкон 84м2, 
подрум 176м2, К.П.1084 дел 1, КО 
Центар 2, И.Л. 57831, МВ Питу Гули бр. 
54, згр.1, в.1, кат ПР, бр.001, кат ПР-ПП, 
бр.001, кат 001, бр.002, кат 001-ПП, 
бр.002, кат МА бр. 003, кат ПО, дворно 
место 430,57 м2, К.П. 1084 дел 1, КО 
Центар 2, И.Л. 1080, МВ Питу Гули бр. 
54, Г3-ГИ3 и ЗПЗ 276,92м2, подземна 
гаража во склоп на куќа 31м2, К.П. 
1084 дел 1, КО Центар 2, И.Л. 57831, МВ 
Питу Гули бр.54, ПО-Г

53.105.811,00

Разгледување: На ул.Питу 
Гули бр.54 Скопје -Центар, 
секој работен ден од 9 до 
16 ч.
Јавна аукција: На 20.12.2016 
г. од 14 до 16 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.
gov.mk 
Контакт лице УЈП: Марија 
Давкова, тел.076/464-679

Куќа на приземје 50m2, со дворно 
место 412,79, К.П. 1083 дел 2 и ЗПЗ 
74,13м2, КО Центар 2, И.Л. 15906, И.Л. 
16354, МВ Питу Гули бр.58, згр.1, в.1, 
к.ПР бр.01Б

17.411.400,00

Разгледување: На ул.Питу 
Гули бр.54 Скопје -Центар, 
секој работен ден од 9 до 
16 ч.
Јавна аукција: На 20.12.2016 
г. од 14 до 16 ч., на веб 
порталот http://e-aukcii.ujp.
gov.mk 
Контакт лице УЈП: Марија 
Давкова, тел.076/464-679

1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно 
се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на недвижните ствари, најдоцна 
до 19.12.2016 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.

 Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество  на електронската јавна аукција и 
наддавање за недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.

 Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот 
 http://e-aukcii.ujp.gov.mk
 Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
 Учесникот кој дал најповолна понуда за недвижната ствар е должен во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на 

електронската јавна аукција да ја уплати разликата од купопродажната цена. 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.

e-aukcii.ujp.gov.mk


