
    
На основу члана 7.тачка г и члана 65. Закона о пореском поступку ("Сл. гласник РС"; 

број: 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14 ), Пореска управа РС - ПЦ Источно Сарајево, оглашава 
  

Л И Ц И Т А Ц И Ј У 
 

за продају покретних ствари заплијењених у поступку принудне наплате пореза код ДОО 
„EXTILIA“, из И Илиџе, улица Трг Илиџанске бригаде до бр.15, ЈИБ: 4400519960004 

 
1. Продаја заплијењене покретне имовине пореског дужника ДОО „EXTILIA“, из И 

Илиџе, улица Трг Илиџанске бригаде до бр.15, ЈИБ: 4400519960004 извршиће се на 
првој лицитацији дана 24.03.2016 године са почетком у 9:00 часова, у просторијама 
Пореске управе Подручни центар Источно Сарајево, Карађорђева 13. 

2. На првој лицитацији заплијењена покретна имовина се не може продати по цијени 
нижој од 75% процијењене вриједности, а почетна цијена је процијењена вриједност 
заплијењене покретне имовине. 

3.  Уколико Заплијењена покретна имовина не буде продата на првој лицитацији, 
наредна лицитација одржат ће се истог дана сат након завршетка прве лицитације. На 
другој лицитацији покретна ствар се не може продати по цијени нижој од  50% 
утврђене процијењене вриједности. 

4.  Ако заплијењена покретна имовина не буде продата ни на другој лицитацији, истог 
дана сат након завршетка друге лицитације, одржаће се трећа лицитација на којој се 
покретна ствар не може продати по цијени нижој од 1/3 процијењене вриједности. 

5. Предмет лицитације је заплијењена покретна имовина пореског ДОО „EXTILIA“, из 
И Илиџе, улица Трг Илиџанске бригаде до бр.15, ЈИБ: 4400519960004, процијењене 
укупне вриједности у износу од 2.422,00 KM и то како слиједи: 

 
Ре

д. 
бр. 

НАЗИВ ИМОВИНЕ јед. 
мјер

е 

кол проц. вриј. 
по 
јед.мјере 

УКУПНО ЛОКАЦИЈА 
/Источно 
Сарајево/ 

1 Н2-теретно возило 29 , 
затворено возило, година 
призводње 1989, врста мотора 
дизел, снага мотора 55 KW 

ком. 1 2.422,00 2.422,00 Касиндолског 
батаљона 14, 
Источна Илиџа 

 УКУПНО:    2.422,00  
 
 

6. На лицитацији  могу  учествовати заинтересована лица за куповину  покретне 
имовине  из тачке 5. (предност има купац који понуди највећу цијену за робу) 

 
     

7. 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 уплатили депозит у висини 10% почетне цијене  покретне имовине  наведене у 
тачки 5, а што износи 242,20 КМ. 
        Доказе о испуњености услова из претходне тачке, учесници су обавезни доставити 
најкасније до  16,00 часова 23.03.2016.  године, лично или факс-ом на број 057/321-057; 

8. Депозит се уплаћује на благајни Пореске управе РС ПЦ Источно Сарајево ул 
Карађорђева 13 или на рачун принудне наплате број 555-007-00151253-70 најкасније 
до 23.03.16. године. 

            Уколико се учесник који је уплатио депозит не појави на лицитацији, без правдања 
изостанка, депозит се неће вратити. 

9. Заплијењена покретна имовина која се лицитира нема терета, а може  се погледати на 
локацији наведеној у тачки 5.  уз претходну најаву у Пореској управи -Подручни 
центар Источно Сарајево , тел: 057/321-055, 321-080, 321-081 и 321-082, на дан 
21.03.16. године  од 12,00 до 16,00 часова 

10. Уколико дужник коме је заплијењена покретна имовина уплати укупну пореску 
обавезу прије почетка лицитације, лицитација се неће одржати 



11. Купац заплијењене покретне имовине 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 сљедећем најповољнијем понуђачу, а уплаћени 
предујам се неће вратити. 

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

 
 
                                                                                       ПОРЕСКА УПРАВА РС 
                                                                   ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
 


