Врз основа на член 56,57,58 и 61 од Законот за користење и располагање
со стварите на државните органи (,,Службен весник на Република Македонија,,
бр.8/2005, 150/2007, бр.20/2011, 166/2012 и 137/2013) и Одлуката за отуѓување на
движни ствари (моторни возила) бр.02-15997/5 од 18.10.2013 година, донесенa од
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности-Скопје и Проценката од
овластен проценител, Комисијата за отуѓување на основни средства на Агенцијата
за катастар на недвижности, објавува
ОГЛАС
за втора продажба на движни ствари (моторни возила) по пат
на јавно наддавање
1. Се врши продажба на движни ствари (моторни возила), во повторена
постапка по пат на јавно наддавање во Агенцијата за катастар на недвижности по
проценката од овластен проценител намалена за 20% и тоа:
Ред.
број

1

Рег.
табличка

Марка (тип) на
возило

SK-277-NB

DAEWOO
NEXIA GLX

Број на шасија

KLATF19V1TC212662

Почетна
цена за
Состојба јавно
наддавање
денари

Година
произв.

Набавна
цена
денари

1996

509.300,00

2

20.400.00

2

SK711-HM

FIAT PANDA
4X4

ZFA141A0001267102

1996

367.000,00

2

20.560,00

3

SK-845-OL

LADA NIVA
21213

XTA212130T1183985

1995

435.800,00

2

21.840,00

ВКУПНО: 62.800,00 МКД

2. Јавното наддавање на движните ствари (моторни возила) под ред.
бр.1 до 3 ќе се одржи на ден 18.11.2013 година (понеделник), со почеток во
11,00 часот во просториите на Агенцијата за катастар на недвижности,
ул.,,Трифун Хаџи Јанев,, бр.4 - Скопје, а разгледувањето на возилата е истиот
ден од 9,00 до 11,00 часот на паргингот на Агенцијата за катастар на
недвижности, каде што се сместени возилата.
Разгледувањето на возилото под реден број 3, до јавното наддавање
може да се врши на паркингот на Центарот за катстар на недвижности-Скопје.
3.Јавното наддавање се спроведува на начин што учесниците на јавното
наддавање ја наддаваат вкупната почетна цена утврдена во огласот за јавното
наддавање, за сите возила заедно.
4. На јавното наддавање можат да се јават сите заинтересирани
физички и правни лица, кои ќе уплатат 20% од вредноста на движните ствари
(моторни возила) за кои ќе лицитираат.
Паричниот депозит за учество во јавното наддавање се уплаќа на
трезорска сметка 100000000063095 буџетска сметка за сопствени приходи
210010045078711, приходна шифра 725939-20 на Агенцијата за катастар на
недвижности-Скопје, во рок од 5 (пет) дена, пред денот на одржувањето на
јавното наддавање.
Јавното наддавање и продажбата се врши во денари.
Најповолниот наддавач кој нема да пристапи кон склучување на договор
за продажба, во рок од 5 дена од денот на јавното наддавање, го губи правото
на враќање на паричниот депозит, а следно рангираните по редослед
наддавачи што ги исполниле условите и ја наддале почетната цена на јавното

наддавање, стекнуваат статус на најповолен наддавач и можат да пристапат
кон склучување на договорот.
Уплатениот паричен депозит од најповолниот наддавач се
засметува во постигнатата цена.
Паричниот депозит уплатен на сметка на наддавачите кои немаат статус
на најповолен надавач, се враќа најдоцна во рок од 8 (осум) работни дена на
трансакциона сметка за физички лица, односно на жиро сметка за правни лица.
Продажбата на движните ствари се врши на сите возила заедно.
Сите учесници на наддавањето на самото наддавање се должни со себе
да имаат лична исправа, полномошно (заверено од нотар), ако лицето
застапува фирма или учествува за друго лице ( во својство на полномошник),
трансакциона сметка, односно жиро сметка и уплатница на уплатениот паричен
депозит во оригинал (дадени на увид) и по една фотокопија од истите.
Договарањето од страна на наддавачите во просторијата за време на
наддавањето нема да биде дозволено и Комисијата го задржува правото во
таков случај лицата да ги исклучи од јавното наддавање и да ги отстрани од
просторијата во која се врши јавното наддавање.
Возилата се продаваат врз основа на принципот видено-купено.
Рокот за уплата и подигнување на возилата е 5 (пет) дена од денот на
одржаното јавно наддавање.
Доколку најповолниот наддавач од наведениот рок не го уплати
излицитираниот износ, уплатената кауција му пропаѓа, а доколку го уплати
излицитираниот износ, а не го подигне возилото тогаш плаќа лежарина,
купувачот е должен при подигање на возилата да ги проверат броевите на
моторот и шасијата, како и останатите карактеристики, бидејќи дополнителни
рекламации не се признаваат.
За купените возила на излицитираниот износ се пресметува ДДВ
(18%).
За поблиски информации заинтересираните кандидати да се обратат до
Агенцијата за катастар на недвижности-Скопје, телефон 02/3204-814.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
КОМИСИЈА ЗА ОТУЃУВАЊЕ

