
 
На основу члана 7. тачка г) и члана 65. Закона о пореском поступку (“Службени гласник 
Репбулике Српске” број 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14) у вези са чланом 51. Правилника о 
принудној наплати («Службени гласник Републике Српске»,брoј 10/02) Министарство 
финасија Пореска управа РС Подручни центар Бијељина-Одјељење за принудну наплату  
о б ј а в љ у ј е: 

О Г Л А С 
о јавној  лицитацији заплијењене имовине у поступку принудне наплате пореза по 

записнику  број: 06/1.05/0705-457.1-2543/14 и др.  од  13.11.2014.  године 
 

1. 
 
Лицитација ће се одржати дана   31.03.2016. године  са почетком у 12,00 часова  у 
просторијама  Пореске управе РС Подручни центар Бијељина, улица Трг Краља 
Петра Карађорђевића I broj 7.  

 
2. 
 

Предмет лицитације је имовина заплијењена у поступку принудне наплате пореза од 
дужника “МИЛОШЕВИЋ ПРОМЕТ” ДОО Бијељина, Амајлије како слиједи: 
 

RB 
Podaci o zaplijenjenoj stvari 

Procjenjena 
vrijednost 

1. 

Kosa mešaona sa mlinom marke NK-1.MAJ, Bogatić 
Srbija, nepoznatog tipa, datum nabavke: 01.01.2004. 
nabavna vrijednost: 3.140,00 KM, knjigovodstvena 
vrijednost: 300,20 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

1.500,00 KM 

2. 

Muzni uređaj marke VITREX, Virovitica Hrvatska, tip: VT 
5/2 K, ser.br. 167/05, datum nabavke: 01.07.2005. 
nabavna vrijednost: 2.350,00 KM, knjigovodstvena 
vrijednost: 97,84 KM. 
Opšte stanje: nekompletna. 

200,00 KM 

3. 

Računar PENTIUM IV sa monitorom marke SAMSUNG, 
tip: SincMaster 753s, datum nabavke: 01.07.2005. 
nabavna vrijednost: 1.218,91 KM, knjigovodstvena 
vrijednost: 0,00 KM. 
Opšte stanje: neispitano. 

50,00 KM 

4. 

Kombajn marke DEUTZ-FAHR, tip: M1000, broj šasije: 
1115002722, snaga motora: 120 kW,  sa adapterom za 
kukuruz, godina proizvodnje: 1980. datum nabavke: 
31.12.2008. nabavna vrijednost: 19.500,00 KM, 
knjigovodstvena vrijednost: 5.946,67 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 
 Kombajn bez adaptera vrijedi:            15.000,00 KM. 
Adapter za kukuruz vrijedi: 3.000,00 KM, 
Ukupno kombajn sa adapterom za kukuruz vrijedi: 
18.000,00 KM 

18.000,00 KM 

5. 

Traktor marke ZETOR, tip: 12145, br.šas. 6812, br.mot. 
009311, snaga: 88,3 kW, radna zapremina: 6842 cm3 ,  
godina proizvodnje: 1985. datum nabavke: 31.12.2008. 
nabavna vrijednost: 10.256,41 KM, knjigovodstvena 
vrijednost: 3.337,36 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

10.000,00 KM 

6. 

Rotaciona traktorska drljača sa paker valjkom marke 
RABEWERK, nepoznatog tipa i godine proizvodnje, datum 
nabavke: 01.04.2009. nabavna vrijednost: 5.000,00 KM, 
knjigovodstvena vrijednost: 3.350,00 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

4.000,00 KM 



7. 

Vučna traktorska prskalica sa brizgaljkama za raspršivanje 
đubriva, marke RAU, Austrija, model: SPIDOTRAIN 24; 
pogon: kardanski; radni zahvat: 24m; kapacitet: 2.500 l; 
maksimalni radni pritisak: 10 bar; godine proizvodnje: 
1990. datum nabavke: 01.04.2009. nabavna vrijednost: 
15.600,00 KM, knjigovodstvena vrijednost: 10.430,00 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

15.000,00 KM 

8. 

Sijačica za strna žita sa drljačom marke NORDSTEN, 
Danska, nepoznatog tipa i godine proizvodnje, fabr.br. 
109529; datum nabavke: 01.04.2009. nabavna vrijednost: 
5.500,00 KM, knjigovodstvena vrijednost: 3.666,64 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

3.500,00 KM 

9. 

Motocikl marke KINETIC, tip: MILENIUM, br.šas. 
MD8BZLRE77P008773, br.mot. LRE-ZA009126, snaga: 
8,8 kW, radna zapremina: 165 cm3 ,  godina proizvodnje: 
2007. datum nabavke: 01.05.2010. nabavna vrijednost: 
2.457,00 KM, knjigovodstvena vrijednost: 1.132,00 KM. 
Opšte stanje: u funkciji. 

1.300,00 KM 

10. 
Plug obrtač sa 4 brazde marke KVERNELAND, Norveška, 
model: EA 3, fab.br. 262,  
Opšte stanje: u funkciji. 

8.000,00 KM 

11. 

Kosačica za travnjake (prikazana umjesto rotacione 
kosačice 2.7 sa 5 diskova), marke MTD, model: PINTO, 
nepoznate starosti; 
Opšte stanje: u funkciji. 

1.000,00 KM 

12. 

Teretno vozilo marke: RENAULT ; tip: KANGOO; bez reg. 
oznake; oblik karoserije: furgon; god.pr.: 2002; br.šas.: 
VF1FCONAF26635730; broj motora: C316243; snaga: 40 
kW; radna zapr.: 1870 ccm; vrsta goriva: dizel, datum 
nabavke: 11.09.2012. nabavna vrijednost: 2.500,00 KM, 
knjigovodstvena vrijednost: 2.357,20 KM. 
Opšte stanje: u funkciji (bilo poplavljeno).  
Prema katalogu, str. 853, vrijednost novog vozila je 
19.153,00 KM. Vozilo staro preko 12 godina vrijedi 10% od 
navedene vrijednosti: 1.915,30 KM. Uzevši u obzir cijene 
takvih polovnih vozila na našem tržištu i neispravnost 
vozila, dotično vozilo vrijedi:   2.000,00 KM.  

2.000,00 KM 

 
Имовина се продаје комплетна, може и по групама, у виђеном стању, без права на 

рекламацију. Предност при куповини има купац који понуди највећу цијену за комплетну 
имовину која се лицитира. 
 Продаја заплијењених покретних ствари извршиће се на ПРВОЈ лицитацији дана 
31.03.2016. године у 12 часова у просторијама Пореске управе ПЦ Бијељина. На првој 
лицитацији ствари се не могу продати по цијени нижој од 75% од процијењене вриједности, а 
почетна цијена је процијењена вриједност ствари. 
 Уколико ствари не буду продате на првој лицитацији ДРУГА лицитација биће одржана 
истог дана, сат времена након окончања прве лицитације. На другој лицитацији најнижа цијена 
по којој ствари могу бити продате је 50% од процијењене вриједности ствари, односно од 
почетне вриједности са прве лицитације. 
 Ако покретне ствари не буду продате ни на другој лицитацији истог дана, сат након 
заврштетка друге лицитације, одржаће се ТРЕЋА лицитација на којој најнижа цијена по којој 
ствари могу бити продате износи 1/3 од процијењене вриједности ствари. 
 

      3. 
 
Имовина  је ускладиштена  код ДОО „Милошевић промет“ Амајлије – Бијељина 
 
 
 



 
4. 

 
Имовина се може погледати  сваког дана од 11,00 до 13,00 часова уз претходну најаву у 
ДОО „Милошевић промет“ Амајлије, тел 055/410-880, контакт особа Милошевић 
Здравко. 
 
      5. 
Депозит у висини од 10 % од почетне цијене уплаћује се на благајни Пореске управе 
Подручни центар Бијељина и то један сат  прије почетка лицитације. 
 

                                                                              6. 
 
Уколико дужник којем је имовина заплијењена уплати у цјелости пореску обавезу прије 
почетка лицитације, лицитација се неће одржати. 
 
                                                                    7. 
Имовина нема терет.  
      8. 
 
Купац је обавезан да у року од 8 (осам) дана од дана одржавања лицитације уплати 
разлику између депозита  и постигнуте цијене на жиро рачун Пореске управе отворен код 
Нове банке A.Д. Бања Лука број 555-007-00151253-70 и о томе достави доказ Пореској 
управи. У случају да најповољнији понуђач не уплати купопродајну цијену у року или 
прије тог рока одустане од куповине уплаћени депозит се неће враћати, а ствари ће се 
продати сљедећем најповољнијем понуђачу. 
 
      9. 
1. Лицитација је јавна. 
 
2. Сва правна и физичка лица имају право да учествују на лицитацији под         
             условом :                          
         -  да немају неизмирених пореских обавеза што доказују увјерењем мјесно 
надлежног пореског органа које не може бити старије од 30 (тридесет) дана, 

- Да нису запослени у Пореској управи или њихови брачни другови или сродници 
до трећег степена  сродства, 

- да имају доказ о уплаћеном  депозиту у висини од 10% почетне цијене покретне 
ствари за чију куповину су као учесници лицитације заинтересовани. 

 
3. Учесници доказују свој идентитет личном картом, пасошем или овлаштењем као  
   пуномоћник или заступник. 

 
      10. 
 
Све обавезе по лицитацији сноси  купац (порези, таксе, царинске обавезе, трошкове 
превоза/одвоза ствари и остало). Након уплате цјелокупног излицитираног износа за 
покретне ствари Пореска управа ће издати потврду о продаји којом се доказује да је на 
купца пренијето право својине на покретним стварима, као и правни основ стицања 
својине на купљеним стварима. 

 
      11. 
 
Оглас је истакнут на огласној табли Пореске управе Подручни центар Бијељина                                                  
дана 23.03.2016. године и објављен у дневном листу “Глас Српске“. 
 
Број: 06/1.05/0705-457.4-2543/14 
Бијељина, 22.03.2016. године           
                             
  


