Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна
корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на
Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член
28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на
Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на
постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3961/2 од 01.09.2015 г од.
донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:
ОГЛАС бр.4
за продажба на одземени подвижени предмети –товарни моторни возила
по пат на
електронско јавно надавање

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Продавач на подвижени предмети – товарни моторни возила е АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ со седиште на Ул. Македонија б.б. 1000 Скопје.
II.

ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА
1.Предмет на продажба се следните товарни моторни возила кои се продаваат
заедно со следниот опис:
Тип/мод
ел
ред
.бр

1.
2.
3.

4.
5.

Опис и тип на
возилото

Тмв-цистерна
VOLVO
Тмв-цистерна
Mercedes Benz
Тмв-цистерна
VOLVO
Тмв-влекач
VOLVO
Полуприколка
Цистерна UTVA

FH62RB
/A4CFC9
ATEGO
1823
FH126X2
R420
FH42TB
FH124X2
TB420.3
PP 33 A3

год.на
произв
одств

Број на шасија

2005

YV2A4CFC93B337
907
WDB9505321K8291
50
V2AN60C46B4207
68

2005

YV2AN60A16B420
614

1992

11814

2003
2003

Сила
на
мотор
во KW

Зафатн
ина на
мотор

309

12130

170

6374

309

12130

309

12130

/

/

2. Вредноста на одземените товарни моторни возила за сите заедно изнесува 2.440.800,оо
без вклучен ДДВ согласно проценката бр.CB V 185/15 од 25.08.2015 на Министерство за
правда – Биро за судски вештачења.
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III.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

1.
Почетната цена за продажба на товарните моторни возила по пат на електронско
јавно наддавање за сите заедно изнесува 2.440.800,оо денари согласно проценката бр. CB
V 185/15 од 25.08.2015 година на Министерство за правда – Биро за судски вештачења без
пресметан ДДВ.
2. Начин на плаќање: Купувачот е должен цената да ја уплати веднаш со пресметани
давачки ДДВ и да ги превземе возилата веднаш по заклучувањето на јавното наддавање
3. Сите трошоци во врска со превземањето на возилото
управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.
IV.

од плацот на Аг енцијата за

ПРАВО НА УЧЕСТВО

1.
Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и
странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движните
ствари на територијата на Р.Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите
дадени во објавата, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната
или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот,
како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.
2. Заинтересираните правни лица поднесуваат образец пријава со потребна
документација за учество на јавното наддавање.Образец пријавата за учество со потребна
документација се поднесува преку Архивата на Аг енцијата за управување со одземен
имот, за што претходно задолжителна е електронска рег истрација и електронско
пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето на следниот линк
http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx. (Пријавата може да се подигне од
архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната
www.odzemenimot.gov.mk)
3. Со пријавата за учество за јавно наддавање потребно е да се приложи следната
дукументација
3.1 Доказ за платен депозит(оргинал или заверена на нотар)
3.2 Доказ за идентитет:
-лична карта или патна исправа за физички лица
-тековна состојба од Централен регистар на Р.М за домашни правни лица
-извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица
V.

ОПШТИ УСЛОВИ

1.
Моторните возила кои се предмет на продажба се сместени на плацот Идризово на
Агенцијата за управување со одземен имот и разгледувањето на истите ќе се врши на
09.09.2015 и 10.09.2015 година од 10:00 до 14:00 часот. Продажбата на моторните возила се
врши по претходен преглед, по принципот “видено-продадено”.

2

2. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за
електронско јавно наддавање на Аг енцијата за управување со одземен имот
www.odzemenimot.gov.mk.
3. Објавата на овој оглас трае 10 (десет) дена почнувајки од 05.09.2015 год. заклучно со
14.09.2015 год.
4. Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 14.09.2015 година.
5. Јавното надавање ќе започне на ден 21.09.2015 година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути
до 11,00 часот и 15 минути.
6. Правните лица заинтересирани за купување на моторното возило ќе може да
учествуваат на електронското јавно наддавање доколку уплатат гаранција во висина од
10 % од утврдената вредност на возилата 2.440.800,оо денари на буџетска сметка
100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,
приходна шифра 722115 програма 20.
7. Гаранцијата која треба да се уплати изнесува вкупно 244.080,оо денари.
8 . На понудувачите чија понуда не е прифатена, г аранцијата им се враќа веднаш по
заклучувањето на јавното наддавање.
9. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.
10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на
http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.
11.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно
надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно
надавање.
12.Понудувачот кој ќе постиг не највисока цена станува сопственик на предметите и е
должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање, во Буџетот
на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка
(сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 прог рама 20,
намалена за положената гаранција.
Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на
јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и
внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.
Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат
на телефон 02 3209-920.
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