
  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 

ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА 
Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука; тел. (051) 332-300,332-364, тел./факс 337-838,  

„call“ центар: (051) 345-080; интернет презентација: www.poreskaupravars.org, ел. пошта: kontakt@poreskaupravars.org 

 

Број: 06.1.02/0704-457.1-35368/18 

Дана: 10.08.2018. године 

На основу члана 7. тачка (г) и члана 65. Закона о пореском поступку (''Службени 

гласник РС'' број 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) 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 17.08.2018. године 

са почетком у 10 часова у Градишци, Патријарха Гаврила Божића бб ( круг фирме 

АД ''СТАНДАРД''). Предмет лицитације је имовина заплијењена у поступку 

принудне наплате пореза од ДОО ''MILKA-AGRAR'' из Лакташа, ЈИБ-

4401173850009. 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, истог дана сат након 

завршетка друге лицитације, одржаће се трећа лицитација на којој најнижа цијена 

по којој се ствари могу продати износи 1/3 процијењене вриједности.Продају се 

ствари по врстама, количинама и са почетном цијеном  како слиједи: 

ЛОТ 1 

НАЗИВ Количина Цијена Износ 

Водокотлић 27 48,00 1.296,00 

Ваљак за кречење 130 9,00 1.040,00 

ВЦ даска ''ANATOMIC'' 150 22,00 3.300,00 

ВЦ даска ''OLIVA'' 70 22,00 1.540,00 

ВЦ даска ''RIVA'' 55 22,00 1.210,00 

Тоалетни ормарић ''STANDARD'' 105 98,00 10.290,00 

Тоалетни ормарић ''VERONA'' 280 89,00 24.920,00 

УКУПНО 43.596,00 
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ЛОТ 2 

НАЗИВ Количина Цијена Износ 

Водокотлић 27 48,00 1.296,00 

Ваљак за кречење 130 9,00 1.040,00 

ВЦ даска ''ANATOMIC'' 150 22,00 3.300,00 

ВЦ даска ''OLIVA'' 70 22,00 1.540,00 

ВЦ даска ''RIVA'' 55 22,00 1.210,00 

Тоалетни ормарић ''STANDARD'' 105 98,00 10.290,00 

Тоалетни ормарић ''VERONA'' 280 89,00 24.920,00 

УКУПНО 43.596,00 

 

ЛОТ 3 

НАЗИВ Количина Цијена Износ 

Водокотлић 27 48,00 1.296,00 

Ваљак за кречење 130 9,00 1.040,00 

ВЦ даска ''ANATOMIC'' 150 22,00 3.300,00 

ВЦ даска ''OLIVA'' 70 22,00 1.540,00 

ВЦ даска ''RIVA'' 55 22,00 1.210,00 

Тоалетни ормарић ''STANDARD'' 105 98,00 10.290,00 

Тоалетни ормарић ''VERONA'' 280 89,00 24.920,00 

УКУПНО 43.596,00 

 

ЛОТ 4 

НАЗИВ Количина Цијена Износ 

Водокотлић 27 48,00 1.296,00 

Ваљак за кречење 120 9,00 1.080,00 

ВЦ даска ''ANATOMIC'' 135 22,00 2.970,00 

ВЦ даска ''OLIVA'' 60 22,00 1.320,00 

ВЦ даска ''RIVA'' 55 22,00 1.210,00 

Тоалетни ормарић ''STANDARD'' 105 98,00 10.290,00 

Тоалетни ормарић ''VERONA'' 275 89,00 24.475,00 

УКУПНО 42.641,00 

 

I. Координатна бушилица ''VEB'' (неисправна)  – 3.000,00 КМ 

II. Машина за бризгање пластике ''Biraghi moza'' (неисправна) – 1.700,00 КМ 

III. Машина за бризгање пластике ''Negri bossi'' (неисправна) – 2.100,00 КМ 

IV. Хидраулична преса ''Terenzio'' (неисправна) – 2.800,00 KM 

V. Хидраулична преса ''Terenzio'' (неисправна) – 3.000,00 KM 

VI. Машина за бризгање пластике ''Metalmeccanica'' (неисправна) – 1.600,00 КМ 

VII. Машина за бризгање пластике ''Metalmeccanica'' (неисправна) – 2.500,00 КМ 



  

VIII. Дозатор ''MASTERBACA'' – 450,00 x2 

IX. Уређај за хлађење воде (чилер) ''Shini'' – 4.000,00 KM 

X. Уређај за хлађење воде (чилер) ''Shini'' – 3.200,00 KM 

XI. Уређај за сушење масе ''Shini'' – 1.200,00 KM 

XII. Машина за бризгање пластике ''Haitan'' – 7.050,00 КМ 

XIII. Машина за бризгање пластике ''Haitan'' – 7.050,00 КМ 

XIV. Машина за бризгање пластике ''Haitan'' – 6.900,00 КМ 

XV. Машина за бризгање пластике ''Haitan'' – 8.150,00 КМ 

XVI. Машина за бризгање пластике ''Haitan'' – 8.450,00 КМ 

4. 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 

5. 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. 

6. Имовина која се лицитира нема терета, а може се погледати дана 16.08.2018. године 

од 12.00 – 14.00 часова уз претходну најаву у Пореској управи - Подручни центар 

Бања Лука.   

7. Уколико дужник коме је роба заплијењена уплати укупну пореску обавезу прије 

почетка лицитације, лицитација се неће одржати. 

8. 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. 

9. 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 051-337-848. 

 

 

                                                                                          ПОРЕСКА УПРАВА 

                                                                            ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА 
 


