
1.  У ЦАРИНАРНИЦИ КРАЉЕВО
Јавна продаја одржаће се дана 06.09.2021. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Царинарнице Краљево, ул 

Моше Пијаде 1, Краљево.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима као и информације о начину и месту разгледања возила могу се 

добити у Царинарници Краљево, телефон 036/311-310, e-mail: zdravkovicda@carina.rs, као и увидом у списак возила који ће се 
налазити на огласној табли управне зграде Царинарнице Краљево.

Сва возила, мотоцикле и погонске аграгате-моторе могу разгледати у ЦИ КРАЉЕВО у Кованлуку дана 01.09.2021. године 
од 10:00 до 11:00 часова и у „YUMEX SISTEM“ у Грдици (прекопута ТЕМПА иза пумпе „LUKOIL“) дана 01.09.2021. године 
од 11:30 до 13:00 часова,  као и на сам дан лицитације 06.09.2021. у времену од 8:00 до 10:00 часова.

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Краљево у Краљеву или вирманским путем код банака на рачун 
Царинарнице Краљево, број 840-573804-78, с тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се 
уплаћује кауција (максимално 20 карактера), у противном се неће признавати уплате за возило чији се број не види на изводу, 
закључно са 02.09.2021. године. Учесницима лицитације кауција се враћа у року од два дана.  

2. У ЦАРИНАРНИЦИ КЛАДОВО:
Јавна продаја одржаће се дана 10.09.2021. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Царинарнице Кладово, 

улица Дунавска бб, Кладово.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима могу се добити у Царинарници Кладово, телефон 019/807-571 

или 019/801-270,  e-mail nikolicmo@carina.rs као и увидом у списак возила који ће се налазити на огласној табли управне 
зграде Царинарнице Кладово.

Предметна  возила могу се разгледати дана 07.09.2021.  године у времену  од 09:00 до 11:00 часова и то у: складишном 
простору ДОО „ММ“Костол-Кладово као и на дан лицитације у времену од 08:00 до 11:00 часова.

У дане 07.09.2021. и 08.09.2021 .предметна возила могу се разгледату у ЦИ Прахово и ЦИ Ђердап  у времену од 09:00 до 
11:00 часова, као и на дан лицитације у времену од 09:00 до 11:00 часова.                                       

Кауцијa за правна лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем на рачун Царинарнице Кладово број 840-580804-
30, закључно са даном 07.09.2021. године, с тим што се у позиву на број мора уписати редни број из огласа за који се уплаћује 
кауција, док физичка лица кауцију могу уплатити искључиво у готовом новцу у динарима дана 10.09.2021. године у времену 
од 08:00 до 11:00 часова,на благајни Царинарнице Кладово.

Овлашћење за учествовање на јавној продаји мора да гласи искључиво за Царинарницу Кладово и за датум лицитације 
10.09.2021. године.

3. У ЦАРИНАРНИЦИ НОВИ САД: 
Јавна продаја одржаће се дана 23.09.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у Царинирници Нови Сад, Царинска 1, Нови 

Сад, сала на I спрату.
Све информације о списковима царинске робе и почетној цени у динарима могу се добити у Царинарнци Нови Сад, 

телефон 021/641-0268, e-mail: prodaja_ns@carina.rs
Разгледање возила вршиће се дана 20.09.2021. године од 11:00 до 13:00 часова, у магацину АД Лука - Нови Сад и од 13:00 

до 15:00 на плацу Рент Логистик - Каћ.
Кауција се прима искључиво вирманском уплатом, на депозитни рачун Царинарнице Нови Сад, број 840-567804-36, 

закључно са уплатом од 21.09.2021. године. У позиву на број мора се ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ БРОЈ СПИСКА за који се 
лицитира, у противном се неће уважити уплаћена кауција.

4 .  У ЦАРИНАРНИЦИ ДИМИТРОВГРАД:
Јавна продаја одржаће се дана 29.09.2021.год. са почетком у 13:00 часова, у просторијама Царинарнице Димитровград, 

сала на III спрату, ул. Балканска бр. 105, Димитровград.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима могу се добити у Царинарници Димитровград, телефон 010/361-

377, локал 15, e-mail prodajarobe_di@carina.rs, као и увидом у списак возила који ће се налазити на огласној табли управне 
зграде Царинарнице Димитровград.

Сва моторна возила могу се разгледати дана 28.09.2021.год. од 10:00 до 14:00 часова, и дана 29.09.2021.год. од 09:00 до 
12:00 часова, на плацу Царинарнице Димитровград, ул. Иве Андрића бб (Касарна „Димитровград“),

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Димитровград, број 840-578804-16, закључно са даном 28.09.2021.
год., с тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се уплаћује кауција (на један вирман или 
уплатницу у позиву на број може да се уплати више возила), у противном се неће признавати уплате за возило чији се број 
не види на изводу.

5. У ЦАРИНАРНИЦИ НИШ:
Јавна продаја одржаће се дана 30.09.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама Царинарнице Ниш, 

Димитрија Туцовића бр. 16. 
Све информације о возилима и почетној цени у динарима као и информације о начину разгледања возила могу се добити 

у Царинарници Ниш, e-mail refprodaje_nis@carina.rs као и увидом у спискове возила који ће се налазити на огласној табли 
управне зграде Царинарнице Ниш.

Разгледање возила одржаће се дана 23.09.2021. од 09.00 до 12.00 на плацу Агроградње у Гаџином Хану, Милоша Обилића 
бр. 115 као и на сам дан продаје од 09.00 до 10.00 часова. 

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Ниш, број 840-610804-46, закључно са 27.09.2021. године до 16:00 
часова, с тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се уплаћује кауција (максимално 20 
карактера), у противном се неће признавати уплате за возило чији се број не види на изводу.

Преузимање возила вршиће се 04.10.2021. године. 

6.   У ЦАРИНАРНИЦИ КРАГУЈЕВАЦ:
Јавна продаја одржаће се дана 06.10.2021.године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Царинарнице Крагујевац, ул. 

Лепенички булевар бр.37.
Све информације о возилима, почетној цени у динарима, као и информације о начину разгледања возила могу се добити 

у Царинарници Крагујевац, телефон 034/6335672, 034/6335639, локал125 и e-mail: gazibarad@carina.rs , као и увидом у списак 
возила који ће се налазити на огласној табли управне зграде Царинарнице Крагујевац.

Правна и физичка лица возила могу разгледати 01.10.2021.године и 06.10.2021.године у времену од 07:30 до 09:30 часова 
у Складишном простору Царинарнице Крагујевац Драгобраћа бб, Крагујевац.

Кауцију за правна лица је потребно уплатити искључиво на рачун Царинарнице Крагујевац број 840-575804-92 закључно 
са даном 05.10.2021.године с тим што се у позиву на број мора уписати редни број из огласа за који се уплаћује кауција, док 
физичка лица кауцију могу уплатити и у готовом новцу, искључиво у динарима дана 06.10.2021.године у времену од 08:00 
до 11:30 часова.

Овлашћење за учествовање на јавној продаји мора да гласи искључиво за Царинарницу Крагујевац и за датум лицитације 
06.10.2021.године.

7.  У ЦАРИНАРНИЦИ БЕОГРАД:
Јавна продаја одржаће се дана 01.10.2021. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама Царинарнице Београд на 

локацији: Београд - Бежанијска коса, улица Сурчински пут бб .
Све информације о возилима и почетним ценама могу се добити на телефон 011/2015-951 и видети на огласној табли на 

Бежанијској коси од 27.09.2021. године.
Сва моторна и теретна возила правна лица могу разгледати дана 27.09.2021. године од 11:00 до 12:00 часова, а сви остали 

дана 01.10.2021. године, на складишту за царинска возила „Бежанијска коса”, улица Сурчински пут бб, у времену од  08:00 
до 10:00 часова.

Текст огласа можете затражити на  e-mail  djuricb@carina.rs. а за све додатне информације обратите се на телефон 011-
2015-951.

Кауција за правна лица и предузетнике искључиво ће се уплаћивати вирманским путем код банака на рачун Царинарнице 
Београд, број 840-550804-14, закључно са 29.09.2021. године (у позиву на број уписати продајни број из огласа), док физичка 
лица кауцију могу уплатити у готовом новцу, ИСКЉУЧИВО ДИНАРСКИ, дана 01.10.2021.  године, у времену од  09:00 дo 
11:00 часова на царинском складишту „Бежанијска коса”, Нови Београд, улица Сурчински пут бб. 

8.    У ЦАРИНАРНИЦИ КРАЉЕВО
Јавна продаја одржаће се дана 07.10.2021. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Царинарнице Краљево, ул 

Моше Пијаде 1, Краљево.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима као и информације о начину и месту разгледања возила могу се 

добити у Царинарници Краљево, телефон 036/311-310, e-mail: zdravkovicda@carina.rs, као и увидом у списак возила који ће се 
налазити на огласној табли управне зграде Царинарнице Краљево.

Сва возила, мотоцикле и погонске аграгате-моторе могу разгледати у ЦИ КРАЉЕВО у Кованлуку дана 04.10.2021. године 
од 10:00 до 11:00 часова и у „YUMEX SISTEM“ у Грдици (прекопута ТЕМПА иза пумпе „LUKOIL“) дана 04.10.2021. године 
од 11:30 до 13:00 часова,  као и на сам дан лицитације 07.10.2021. у времену од 8:00 до 10:00 часова.

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Краљево у Краљеву или вирманским путем код банака на рачун 
Царинарнице Краљево, број 840-573804-78, с тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се 
уплаћује кауција (максимално 20 карактера), у противном се неће признавати уплате за возило чији се број не види на изводу, 
закључно са 05.10.2021. године. Учесницима лицитације кауција се враћа у року од два дана.  

9.    У ЦАРИНАРНИЦИ ШАБАЦ:
Јавна продаја одржаће се дана 08.10.2021. године, са почетком у 13:00 часова у просторијама Царинарнице Шабац, 

Београдски пут б.б., 15 000 Шабац.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима могу се добити у Царинарници Шабац, телефон 015/384-925, 

015/384-926 као и увидом у списак возила који ће се налазити на огласној табли управне зграде Царинарнице Шабац.
Сва моторна и теретна возила правна лица могу  разгледати дана 04.10.2021. године од 11-12 часова, а сви остали дана 

08.10.2021. године у времену од 08-10 часова на плацу ОЗЗ „ЛЕСКА” из Шапца, ул. Маршала Тита бб.
Списак возила и текст огласа можете затражити на e-mail: kovacevicz@carina.rs
Кауција за правна лица и предузетнике искључиво ће се уплаћивати вирманским путем код банака на рачун Царинарнице 

Шабац бр. 840-673804-02 закључно са 07.10.2021.године (у позиву на број уписати продајни број из огласа) а физичка лица 
могу уплатити у готовом новцу, ИСКЉУЧИВО ДИНАРСКИ, дана 08.10.2021.године, у времену од 09-11 часова на благајни 
Царинарнице Шабац.

10.         У ЦАРИНАРНИЦИ ЗРЕЊАНИН:
Јавна продаја одржаће се дана 20.10.2021. године, са почетком у 13:00 часова, у просторијама Царинарнице Зрењанин, 

ул.Царинска бр.3.
Све информације о возилима и почетној цени у динарима могу се добити у Царинарници Зрењанин, телефон 023/541-420, 

023/541-424 локал 132 или контактом на мејл адресу lalovicd@carina.rs, као и увидом у спискове возила који ће се налазити на 
улазним вратима управне зграде Царинарнице Зрењанин.

Моторна возила могу се разгледати дана 15.10.2021. године, у времену од 09:00 до 11:00 часова на плацу Царинарнице 
Зрењанин, истог дана од 12:00 до 12:30 часова на плацу царинског терминала „СИТ Зрењанин“ ул. Петра Драпшина бр. 1,  као 
и на сам дан јавне продаје од 09:00 до 10:00 часова. 

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Зрењанин, број 840-572804-71, закључно са 19.10.2021. године, с 
тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се уплаћује кауција (максимално 20 карактера), 
у противном се неће признавати уплате за возило чији се број не види на изводу.

Доказ о извршеној уплати кауције као и број рачуна на који ће се извршити повраћај кауције доставити комисији на дан 
лицитације до 12 часова.

 Купљена возила моћи ће се преузети по уплати целокупног излицитираног износа на рачун Царинарнице. 

11.        У ЦАРИНАРНИЦИ КРУШЕВАЦ:
Јавна продаја одржаће се дана 22.10.2021. године са почетком у 12:30 часова, у просторијама Царинарнице Крушевац, ул. 

Јасички пут бб,  Крушевац 37000.
Све информације о возилима, почетној цени у динарима, као и информације о начину разгледања возила могу се добити 

у Царинарници Крушевац, телефон 037/444-505, локал 105 и e-mail: mijajlovicv@carina.rs , као и увидом у списак возила који 
ће се налазити на огласној табли управне зграде Царинарнице Крушевац.

Правна и физичка лица возила могу разгледати дана 20.10.2021. године у времену од 09:00 до 11:00 часова и на сам дан 
лицитације 22.10.2021. године у времену од 09:00 до 11:00 часова на  плацу царинског терминала Царинарнице Крушевац на  
адреси ул. Јасички пут бб, Крушевац 37000.

Кауцију за правна лица је потребно уплатити искључиво на рачун Царинарнице Крушевац број 840-829804-27  закључно 
са даном 21.10.2021. године с тим што се у позиву на број мора уписати редни број из огласа за који се уплаћује кауција, док 
физичка лица кауцију могу уплатити и у готовом новцу, искључиво у динарима дана 22.10.2021. године у времену од 09:00 
до 11:30 часова.

12.      У ЦАРИНАРНИЦИ НИШ:
Јавна продаја одржаће се дана 28.10.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама Царинарнице Ниш, 

Димитрија Туцовића бр. 16. 
Све информације о возилима и почетној цени у динарима као и информације о начину разгледања возила могу се добити 

у Царинарници Ниш, e-mail refprodaje_nis@carina.rs као и увидом у спискове возила који ће се налазити на огласној табли 
управне зграде Царинарнице Ниш.

Разгледање возила одржаће се дана 22.10.2021. од 09.00 до 12.00 на плацу Агроградње у Гаџином Хану, Милоша Обилића 
бр. 115 као и на сам дан продаје од 09.00 до 10.00 часова. 

Кауција за правна лица, предузетнике и физичка лица искључиво ће се уплаћивати вирманским путем, односно општом 
уплатницом код банака или поште на рачун Царинарнице Ниш, број 840-610804-46, закључно са 26.10.2021. године до 16:00 
часова, с тим што се у позиву на број мора уписати редни број возила из огласа за који се уплаћује кауција (максимално 20 
карактера), у противном се неће признавати уплате за возило чији се број не види на изводу.

Преузимање возила вршиће се 01.11.2021. године. 

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ КОЈИ ВАЖЕ ЗА СВЕ ЦАРИНАРНИЦЕ
Право надметања имају сва правна и физичка лица која положе кауцију у износу од 30% од почетне цене + 1% на име 

трошкова трансфера новчаних средстава за свако возило које се лицитира.
Ако у току јавне продаје почетна цена возила достигне износ који је 100% већи од процењене вредности (почетне цене) тог 

возила, Комисија ће извршити наплату додатне кауције у готовом новцу, динарски, у износу који са већ уплаћеном кауцијом 
чини 30% од постигнуте цене. Због тога је потребно да лицитант има код себе готов новац у случају наплате додатне кауције.

За возила која се излажу јавној продаји други пут, уколико не буду продата путем јавног надметања, одмах након окончања 
поступка јавне продаје вршиће се прикупљање писмених понуда понуђача који су благовремено уплатили кауцију за јавну 
продају. У затвореној коверти мора бити назначен тачан износ понуде као и име и презиме лицитанта, а на коверти редни 
број возила које се лицитира. У случају да возила нису продата ни прикупљањем понуда, Комисија ће одмах на лицитацији 
саопштити датум, време и место одржавања непосредне погодбе, која ће се одржати у наредна три радна дана.

Рок за уплату комплетног износа као и за подизање возила је 8 (осам) дана од дана одржавања лицитације, односно од 
дана окончања поступка по поднесеном приговору, у противном сматраће се да је купац одустао од куповине. Купцу који 
излицитира возило а одустане од куповине истог, кауција се задржава на рачун царинарнице а он губи право учешћа на 
поново одржаној продаји истог возила. 

Физичка лица која учествују у јавном надметању, продаји путем прикупљања писмених понуда и продаји путем 
непосредне погодбе, морају поседовати личну карту, фотокопију картице текућег рачуна, а уколико учесник у јавној продаји 
није власник текућег рачуна, потребно је доставити и фотокопију личне карте власника текућег рачуна и изјаву учесника у 
јавној продаји да сам сноси ризик у случају да му лице на које текући рачун гласи, не изврши пренос средстава.

Правна лица и предузетници који учествују у јавном надметању, продаји путем прикупљања писмених понуда и продаји 
путем непосредне погодбе морају приложити решење о регистрацији фирме.

Уколико се куповина врши у име и за рачун другог физичког лица неопходно је приложити овлашћење за разгледање, 
учествовање у поступку јавне продаје и куповину, оверено од стране надлежног суда или општине, а уколико се куповина 
врши у име и за рачун другог правног лица, неопходно је приложити овлашћење, оверено од стране тог правног лица.

Купац возила је дужан да потпише изјаву да је упознат са чињеницом да царински орган није у могућности да утврди са 
сигурношћу да ли возило задовољава услове прописане чланом 4. Уредбе о увозу моторних возила, као и да је свако возило 
предмет испитивања у складу са Правилником о испитивању возила и у случају да Агенција за безбедност саобраћаја не изда 
уверење, исто возило неће бити регистровано.

Возила, делови и приколице се продају по принципу ВИЂЕНО - КУПЉЕНО и неће се примати никакве рекламације које 
се односе на исправност, комплетност, техничке и друге  карактеристике возила као ни рекламације које се односе на правне 
недостатке робе. 

ПДВ се не обрачунава у складу са чланом 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЦАРИНА

ИЗЛАЖЕ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ МОТОРНА ВОЗИЛА


