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Број: 06.1.02/0705-457.1-569/15 

Дана: 26.08.2017. године 

На основу члана 7. тачка (г) и члана 65. Закона о пореском поступку (''Службени 
гласник РС'' број 102/11) Пореска управа РС – Подручни центар Бања Лука оглашава: 
 
 

Л И Ц И Т А Ц И Ј У  

з а  п р о д а ј у  п о к р е т н и х  с т в а р и  з а п л и ј е њ е н и х   

у  п о с т у п к у  п р и н у д н е  н а п л а т е  п о р е з а  

 

 

1. Продаја заплијењених ствари извршиће се на лицитацији дана 05.09.2017. године 
са почетком у 10 часова у Трну, Гламочани, улица Васе Чарапића 3 ( круг фирме 
ДОО ''ЛОРЕНЧИЋ''). Предмет лицитације је имовина заплијењена у поступку 
принудне наплате пореза од ДОО ''RTM EUROPA MARKT EXPORT IMPORT'' из 
Трна, Цара Душана 60, ЈИБ-4401187480000. На првој лицитацији ствари се не могу 
продати по цијени нижој од 75% процијењене вриједности, а почетна цијена је 
процијењена вриједност ствари.  

2. Уколико ствари не буду продате на првој лицитацији, истог дана одржат ће се 
друга лицитација сат након завршетка прве лицитације. На другој лицитацији 
најнижа цијена по којој се ствари могу продат је 50% од процјењене вриједности 
ствари, односно почетне цијене са прве лицитације. 

3. Ако ствари не буду продате ни на другој лицитацији, у року од 8 дана након 
завршетка друге лицитације (13.09.2017. године), одржаће се трећа лицитација 
на којој најнижа цијена по којој се ствари могу продати износи 1/3 процијењене 
вриједности. Понуде за трећу лицитацију ће се достављати у затвореној коверти 
најмање 24 сата прије почетка лицитације и морају садржавати тачно одређену 
имовину која је предмет понуде као и понуђену цијену која не може бити мања 
од 1/3 од процјењене вриједности. 

4. Продају се ствари по врстама, количинама и са почетном цијеном  како слиједи: 

I. Моторно теретно возило ''IVECO DAILY 35C15V – 11.448,72 КМ 

II. Моторно возило ''FORD FIESTA COURIER'' – 2.157,50 КМ 

III. Моторно возило ''RENAULT KANGOO'' – 3.344,73 КМ 

IV. Моторно теретно возило ''ŠKODA PRAKTIK'' – 5.635,18 КМ 



V. Виљушкар ''BERGER DVHM202LX'' – 16.000,00 КМ 

VI. Електрични виљушкар ''STILL'' – 7.500,00 КМ 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЦИЈЕЊЕНИХ СРЕДСТАВА  – 46.086,13 КМ 

5. На лицитацијама могу учествовати сва правна и физичка лица, под условом:  
а) да немају неизмирених пореских обавеза (што се доказује уверењем мјесно 

надлежног пореског органа); 
б) да су уплатила депозит у висини од 10% почетне цијене ствари за чију куповину 

су као учесници на лицитацији заинтересовани 
6. Депозит се уплаћује на рачун број 5550070015125370 код ''Нове банке'' АД Бања 

Лука са назнаком за лицитацију најкасније до времена одређеног за почетак прве 
лицитације. 

7. Имовина која се лицитира нема терета, а може се погледати дана 01.09.2017. године 
од 12.00 – 14.00 часова уз претходну најаву у Пореској управи - Подручни центар 
Бања Лука.   

8. Уколико дужник коме је роба заплијењена уплати укупну пореску обавезу прије 
почетка лицитације, лицитација се неће одржати. 

9. Купац робе обавезан је да разлику између депозита и постигнуте цијене уплати у 
року од осам дана од дана лицитације. У случају да најповољнији понуђач не 
уплати купопродајну цијену или прије тог рока одустане од куповине, продаја ће се 
извршити следећем најповољнијем понуђачу. 

10. 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. Све информације на телефон 051-332-357. 

 

 

                                                                                          ПОРЕСКА УПРАВА 

                                                                            ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА 
 


