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Број: 06/1.03/0705-457-5333/12 
Датум: 14.08.2017. године. 

 
На основу члана 7. тачка (г) и члана 65. Закона о пореском поступку (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 102/11 и 67/13) Пореска управа Републике Српске – Подручни центар 
Добој, оглашава: 

 
 
 

Л И Ц И Т А Ц И Ј У 
за продају покретних ствари заплијењених у поступку принудне наплате пореза 

усменим јавним надметањем 
 
 

1. Предмет лицитације је покретна имовина заплијењена у поступку принудне наплате пореза 
од  "NAMTEX" d.o.o. Doboj, ул Цара Душана бр.5, ЈИБ: 4402684300003  

2. Продаје се CNC машина,  која се користила у изради дрвених дијелова за столице са почетном 
цијеном од 27.000,00КМ    

 

Р.Б. ОПРЕМА Опис опреме 
Процијењена 

вриједност опреме 

1. 
Машина Reichenbaciher RANC 
230 AMV година производње 

1993 

CNC машина,  која се користи у 
изради дрвених дијелова за 

столице 
27.000,00 

 
3. Опрема која се лицитира нема терет, а може се погледати сваког радног дана у периоду од 09,00 

до 12,00 часова на локацији предузећа „HMG ENERGOGRADNJA'' Teслић, Доњи Ружевић бб, 
непосредно  уз магистрални пут Теслић-Бања Лука, уз претходну најаву у Пореској управи ПЦ Добој, на 
телефон  053/201-600 ; 053/201-603 или 053/201-627. 

4. У поступку лицитације морају учествовати најмање два понуђача. Номинална вриједност сваке 
понуде (повећање продајне цијене) на лицитацији не може бити мања од 100,00 КМ у односу на 
претходну понуду. 

5. Продаја заплијењене машине  вршиће се на првој лицитацији дана 28.08.2017. године са 
почетком 09:00 часова, у просторијама ПУРС ПЦ Добој, Немањина бб, Добој, канцеларија број 10. 
На првој лицитацији машина се не може продати по цијени нижој од 75 % процијењене 
вриједности машине, а почетна цијена је процијењена вриједност машине или опреме како је 
наведено у табелама. 

6. Уколико машина и опрема не буду продате на првој лицитацији, дана 29.08.2017 године 
одржат ће се друга лицитација са почетком у 9,00 часова у просторијама ПУРС ПЦ Добој, 
Немањина бб, Добој, канцеларија број 10. На другој лицитацији најнижа цијена по којој се машина 
може продати је 50 % од процијењене вриједности машине, односно почетне цијене са прве 
лицитације. 
  
  



7. Ако машина не буде продата ни на другој лицитацији,   дана  30.08.2017 године са 
почетком у 09,00 часова, у просторијама ПУРС ПЦ Добој, Немањина бб, Добој, канцеларија број 
10 одржат ће се трећа лицитација на којој најнижа цијена по којој се машина може продати 
износи 1/3 процијењене вриједности.  

8. На лицитацији могу учествовати сва правна и физичка лица која најкасније до дана 
одржавања лицитације до 09.00 часова доставе Комисији за провођење лицитације увјерење да 
немају неизмирених пореских обавеза и уплатницу о извршеној уплати депозита у износу од 10 % 
почетне вриједности ствари за чију куповину су као учесници на лицитацији заинтересовани. 

9. Депозит се уплаћује на благајни Пореске управе Републике Српске, ПЦ Добој 
10. Уколико дужник коме је роба заплијењена уплати укупну пореску обавезу прије почетка 

лицитације, лицитација се неће одржати.  
11. Купац робе обавезан је да разлику између депозита и постигнуте цијене уплати у року од осам 

(8) дана од дана лицитације. У случају да најповољнији понуђач не уплати купопродајну цијену или 
прије тог рока одустане од куповине, продаја ће се извршити сљедећем најповољнијем понуђачу. 

12. Након продаје ствари, Пореска управа ће издати потврду о продаји којом се доказује да је на 
купца пренесено право својине на стварима, као и правни основ стицања својине на купљеним 
стварима. 
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