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Проект 

“E-AUKCIJA.MK ” 

 

Краток опис на проектот: 

Порталот E-AUKCIJA.MK е електронска куќа за аукционирање на недвижен имот, кој 

има големо општествено влијание бидејќи отвора можности за ефикасно искористување 

на расположивите ресурси во недвижен имот во земјата, кои во моментов се затворени во 

еден прилично нетранспарентен пазар на недвижности. 

 

Во тој контекст порталот E-AUKCIJA.MK  воведува иновативно деловно решение за 

подобрување на пазарот во доменот на размена на недвижностите, чија главна цел е 

динамичен, транспарентен и отворен пазар на недвижен имот најпрвин во Македонија, а 

потоа и во регионот на Западен Балкан и Југоисточна Европа. 

 

Целни групи 

Со понудените услуги се цели да им се овозможи на сите заинтересирани физички и 

правни лица од земјата и надвор кои сакаат да инвестираат во недвижен имот, како што се 

граѓани, компании, домашни и странски инвеститори да учествуваат на пазарот да 
учествуваат на пазарот на недвижнини под СВОИ услови со цел да се динамизираат 

трансакциите по пазарно прифатливи цени дефинирани од многу повеќе детерминанти во 

споредба со традиционалните. 

 

Цел на проектот 

Целта на проектот е формирање на on-line аукциска куќа за недвижен имот - прва на 

Балканот – со техничко решение во позадина кое има за цел да им овозможи на сите 

заинтересирани страни да учествуваат во јавни аукции на имот организирани од страна на 

порталот. Овој портал ќе им овозможи на институциите,како што се (банки, извршители, 

осигурителни куќи) транспарента, брза и ефикасна продажба на имотот кој го имаат на 

залиха. Овозможува решение за градежните компании и другите правни и приватни лица 

за ефикасна поединечна продажба на имотот кој го огласуваат и воедно порталот 

обезбедува транспарентен, инклузивен и динамичен пазар во кој купувачите проактивно 

учествуваат во процесот на дефинирање на цената, базирано врз позитивно наддавање. 
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Резултати од проектот 

 Спецификите на нашиот производ вклучуваат инклузија, транспарентност и 

технологија која ги овозможува обете. 

 Порталот E-AUKCIJA.MK им нуди можност на (градежните компании, 

институции и други правни и физички лица) да заштедат, да ја зголемат својата 

пазарна видливост и ефикасно да го вклучат пазарот и купувачите во 

преговарањето за секој индивидуален објект посебно. 

 Порталот E-AUKCIJA.MK исто така овозможува развивање на пазарот на 

недвижности преку вклучување на поголем број на пазарни сегменти кои можат да 

учествуваат како купувачи. Пазарната вредност на одреден имот ќе го направи 

достапен за купувачи од земјата кои претходно не биле во можност да учествуваат 

на пазарот, но во исто време цели да овозможи и влез на странските инвеститори 

бидејќи електронското аукционирање во светски рамки се повеќе се издвојува како 

нивен префериран начин за купување на имот. 

 

Влијание на проектот 

Влијанието може да биде видливо преку овозможување на брза, транспарентна и ефикасно 

продавање и купување на имот преку нашиот портал Е-АУКЦИЈА.МК и развивање на 

пазарот на недвижности на домашни и странски инвеститори. 

Проектот се спроведува во соработка со Фондот за иновации на Република Македонија. 
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