
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 

 Подручни центар Приједор 
Ул. Вожда Карађорђа  15, Приједор 79101 - тел./факс: 052/232-871; 234-691; ццал центар: 051/223-630; 

                  www.poreskaupravars.org; e-mail:kontakt@poreskauprava.org 

Број: 06/1.03/0705-457-5333/12  

Датум: 01.03.2017. године.  

 

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

број: 102/11 и 67/13) Пореска управа РС – Подручни центар Приједор, оглашава: 

 

 

Л И Ц И Т А Ц И Ј У 

за продају покретних ствари заплијењених 

у поступку принудне наплате пореза 

 

 

1. Продаја заплијењених ствари извршиће се на првој лицитацији дана 13.03.2017. године 

са почетком 09:00 часова, у просторијама ПУРС ПЦ Приједор, Вожда Крађорђа 15, 

Приједор. Предмет лицитације је покретна имовина заплијењена у поступку принудне 

наплате пореза од  Д.О.О „ ZRNIĆ COMPANY '' из Приједора, ул.Свале бб, ЈИБ  

4401518420002.  

2. На првој лицитацији ствари се не могу продати по цијени нижој од 75 % процјењене 

вриједности ствари, а почетна цијена је процјењена вриједност ствари.  

3. Уколико ствари не буду продате на првој лицитацији, дана 14.03.2017 године одржат 

ће се друга лицитација са почетком у 9,00 часова. На другој лицитацији најнижа цијена 

по којој се ствари могу продати је 50 % од процијењене вриједности ствари, односно 

почетне цијене са прве лицитације. 

4.      Ако ствари не буду продате ни на другој лицитацији,  дана 15.03.2017 године са 

почетком у 09,00 часова , одржат ће се трећа лицитација на којој најнижа цијена по 

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

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

 
Р/

б 

Назив ствари Ј.мјер Кол. Почетна 

цијена 

Укупна вриједност 

(4x5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6 (4x5) 

1. Теретно возило w “ CADDY” год 

производње 2002 мотор 1390 ccm, задња 

регистрација истекла у 2013 годи  

 

ком 

 

ком 

 

950,00 

 

950,00 

2. Теретно возило RENAULT TRAFIC год 

производње 1996 мотор 2499 ccm, задња 

регистрација истекла у 2013 год.. 

 

ком 

 

ком 

 

1.450,00 

 

1.450,00 

3. Теретно возило IVECO 35 C 10 год 

производње 1998 мотор 2499 ccm, задња 

регистрација истекла у 2013 год. 

 

ком 

 

ком 

 

2.050,00 

 

2.050,00 

4. Теретно возило VOLKSWAGEN 283562 

год производње 1989 мотор 2355 ccm, 

задња регистрација истекла у 2013 год.. 

 

ком 

 

ком 

 

364,00 

 

364,00 

 

5. 

Теретно возило VOLKSWAGEN 281363 

год производње 1989 мотор 2355 ccm, 

задња регистрација истекла у 2011 год. 

 

ком 

 

ком 

 

2.050,00 

 

2.050,00 

 

6. 

Приколица МUELLER MITTEL TAL –TA 

-18 год производње 1999   оштећена , 

задња регистрација истекла у 2013 годи 

 

ком 

 

ком 

 

3.250,00 

 

3.250,00 

                                                                                                 Укупно   10.114,00 КМ 



 

 

 

 

6.     Номинална вриједност сваке понуде (повећање продајне цијене) на лицитацији не  

         може бити мања од 100,00 КМ у односу на предходну понуду ,предност у куповини има  

          лице које понудни најповољнију цијену за сву лицитирану робу од редног броја 1 до 6. 

 

7     На лицитацији могу учествовати сва правна и физичка лица, под условом: 

а)  да немају неизмирених пореских обавеза (што се доказује увјерењем мјесно   

     надлежног пореског органа); 

б) да су уплатили депозит у висини од 10% почетне цијене ствари за чију куповину су  

    као учесници на лицитацији заинтересовани; 

ц) да су најкасније до дана одржавања лицитације до 09.00 часова, доставили 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.  

8. Депозит се уплаћује на благајни Пореске управе РС, ПЦ Приједор.  

9. Ствари које се лицитирају немају терет, а могу се погледати саког радног дана у пероду 

           од 09,00 до 12,00 часова  на локацији фирме Д.О.О „ZRNIĆ COMPANY ''  Приједор,  

           ул.Свале бб, уз предходну најаву у Пореској управи ПЦ Приједор, на телефон  

           052/234-691 лок.  124.  

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 купаца пренесено право својине на стварима, као и правни основ стицања својине 

 на купљеним стварима.  

 

 

 

                ПОРЕСКА УПРАВА РС 

        ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР 

  

                                                                                               _______________________________ 

                                                                                               Миленко Пузигаћа ,  дипл.  ецц.  

 


