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Општи појмови и дефиниције
-

-

-

-

ЈАВНА ПРОДАЈА: Лицитација на којој се продају возила и остала царинска роба,
заказан одређеног дана.
ЈАВНА ПРОДАЈА ВОЗИЛА: Део у оквиру једне јавне продаје на коме се продају возила
по редним бројевима.
ЈАВНА ПРОДАЈА РОБЕ: Део у оквиру једне јавнe продајe на коме се продаје остала
царинска роба по редним бројевима.
ОТКАЗАНА ЈАВНА ПРОДАЈА: Jавна продаја која се отказује на свим редним
бројевима, пре почетка надметања.
ОТКАЗАНА ЈАВНА ПРОДАЈА ЗА ЈЕДАН РЕДНИ БРОЈ: Jавна продаја која се отказује
за један редни број, пре почетка надметања.
ЗАТВОРЕНА ЈАВНА ПРОДАЈА: Jавна продаја код које је истекло време за надметање
на свим редним бројевима и достигнуто је време завршетка.
ЗАВРШЕНА/ЗАТВОРЕНА ЈАВНА ПРОДАЈА ЗА ЈЕДАН РЕДНИ БРОЈ: Jавна продаја у
којој је истекло време за надметање за један редни број.
УСПЕШНА ЈАВНА ПРОДАЈА ЗА ЈЕДАН РЕДНИ БРОЈ: Jавна продаја у којој је
постигнута цена већа од почетне, победник у надметању је уплатио купопродајну цену
за тај редни број и преузео робу.
НЕУСПЕШНА ЈАВНА ПРОДАЈА ЗА ЈЕДАН РЕДНИ БРОЈ: Jавна продаја која нема
довољан број учесника, када у току надметања нема понуда или победник у надметању
не уплати у целости купопродајну цену за тај редни број и не преузме робу.
ОКОНЧАНА ЈАВНА ПРОДАЈА: Jавна продаја у којој су окончане све радње у вези са
истом.
ДАТУМ И ВРЕМЕ ОБЈАВЕ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ: Датум и време када јавна продаја постаје
видљива екстерним корисницима.
ДАТУМ И ВРЕМЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕТАЉА О РЕДНИМ БРОЈЕВИМА: Датум и
време када су екстерним корисницима доступни детаљи о редним бројевима.
ДАТУМ И ВРЕМЕ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ: Датум и време када почиње једна јавна продаја.
ДАТУМ И ВРЕМЕ НАДМЕТАЊА ЈЕДНОГ РЕДНОГ БРОЈА: Време у коме учесници
могу подизати цену и давати понуду за тај редни број.
ТАБЕЛА РЕДНИХ БРОЈЕВА: Табeларни приказ понуђених редних бројева на једној
јавној продаји са основним подацима за сваки редни број.
РЕДНИ БРОЈ: Један редни број подразумева возила или осталу царинску робу која се
излаже јавној продаји и који се може састојати од једне или више ставки (списак).
СПИСАК РОБЕ: Две или више ставки робе, описане називом, количином у одређеној
јединици мере и осталим подацима, које се продају као једна целина. Списак може
садржати један или више предмета царинске робе.
ПОЧЕТНА ЦЕНА: Износ у динарима од којег почиње надметањење за један редни број.
МИНИМАЛНИ КОРАК: Износ у динарима за који се, најмање, може подизати цена за
један редни број.
МОЈА ПОНУДА: Износ у динарима који учесник нуди за један редни број, а која мора
бити већа од последње понуде бар за минимални корак.
КАУЦИЈА: Износ у динарима који заинтересована лица уплаћују како би добили статус
учесника и право учешћа у надметању за један редни број.
РОК ЗА УПЛАТУ КАУЦИЈЕ: Датум и време до кога заинтересована лица могу да уплате
кауцију.
ОДОБРАВАЊЕ УЧЕШЋА УЧЕСНИЦИМА (РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА):
Одобравање учешћа заинтересованим лицима на јавној продаји за један редни број,
након уплате кауције.
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ИНТЕРНИ КОРИСНИЦИ: Царински службеници који имају приступ интерном делу
апликације.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: Члан комисије и заменик члана комисије за продају робе у
оквиру једне царинарнице.
ЕКСТЕРНИ КОРИСНИЦИ: Сва лица која могу учествовати у надметању у складу са
прописима, осим лица која спроводе јавну продају (члан комисије, заменик члана
конисије и модератор).
АНОНИМНИ КОРИСНИК: Екстерни корисник који се није пријавио, чиме му је
омогућен само увид у одређене податке, али нема могућност надметања у јавној продаји.
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: Екстерни корисник који се пријавио у апликацији и након
објаве јавне продаје може прегледати листу редних бројева, поднети захтев за учешће у
јавној продаји, као и посматрати надметање понуђених редних бројева.
УЧЕСНИК ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ: Екстерни корисник који, након што испуни услов за
учешће за одређене редне бројеве (уплати кауцију и испуни додатни услов уколико исти
постоји), може учестовати у подизању цене за те редне бројеве, може постати победник
у надметању и купац робе.
ПОБЕДНИК: Учесник јавне продаје који је понудио највишу цену за одређени редни
број.
КУПАЦ: Победник у надметању који је уплатио излицитирану цену за одређени редни
број и преузео робу.
ИД БРОЈ: Када се јавна продаја врши електронски, путем апликације, идентификациони
број учесника јавне продаје је идентификација коју добија заинтересовано лице након
одобравања учешћа у надметању који служи за скривање идентитета учесника у току
једне јавне продаје.
ЛИСТА УЧЕСНИКА: Списак ИД бројева учесника који су уплатили кауцију за одређене
редне бројеве. Иста се попуњава аутоматски када овлашћено лице након провере
уплаћене кауције одобри учешћа заинтересованом лицу за тај редни број и самим тим
мења његов статус из заинтересованог лица у статус учесника. У случају да се јавна
продаја врши усменим јавним надметањем ван апликације, листа учесника се попуњава
ручно за сваки редни број посебно.
ЛИСТА ПОНУДА: Списак понуда од стране учесника са временом давања исте.
СТАТУС: Фаза јавне продаје (у најави, нова, у току, затворена, окончана и отказана) или
редног броја у оквиру исте (нова, у току, завршена/затворена, неуспешна, успешна и
отказана).
ЗАПИСНИК СА ЛИЦИТАЦИЈЕ: Списак редних бројева који садржи податке о редним
бројевима након завршеног надметања.
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Општи услови
Сва заинтересована лица за куповину царинске робе, робу која се излаже јавној продаји
могу разгледати и прибавити остале информације у вези са истом, путем апликације за
електронску продају робе (у даљем тексту: апликација). Разгледање царинске робе може се
извршити у време и на месту који ће бити истакнути у апликацији.
За додатне информације у вези са конкретном јавном продајом заинтересована лица се
могу електронском поштом обратити царинарници која организује јавну продају на адресу епоште наведене у Прилогу 1.
Оглас о јавној продаји се истиче на интернет страници Управе царина.
Право учешћа на јавној продаји царинске робе имају правна лица, предузетници, домаћа
и страна физичка лица. Предуслов за учешће у јавној продаји царинске робе је да се изврши
регистрација и пријава у апликацији. Регистрација се мора обавити на одговарајући начин,
пратећи упутство. Право учешћа и надметања имају сва лица која уплате кауцију на депозитни
рачун царинарнице која организује јавну продају, у износу 30% од почетне цене за сваки редни
број.
Уколико је посебним прописом предвиђена обавеза посебне регистрације, односно
испуњење посебних услова за промет царинске робе која се излаже јавној продаји, на јавној
продаји могу учествовати само тако регистрована лица, односно лица која испуњавају
прописане посебне услове и која у оквиру дела за регистрацију и пријаву приложе скениран
одговарајући документ, којим доказују испуњење посебних услова.
Пријава за учешће и уплата кауције врши се у предвиђеним роковима и то најкасније
три радна дана пре почетка јавне продаје.
Заинтересовано лице, након пријаве за учешће, добија електронском поштом
инструкције за уплату кауције.
Свака уплата кауције након истека наведеног рока, уплата у недовољном износу, уплата
без назнаке за који редни број (Д-број) се уплаћује кауција, плаћања извршена у задатом року
која због затварања платног промета (пословног дана) или због грешке и одлагања уплате од
стране пословне банке, односно уплата која није еведентирана на изводу депозитног рачуна
царинарнице најкасније један дан након истицања рока за уплату, сматраће се неблаговременом
и неодговарајућом уплатом, на основу које учеснику неће бити одобрено учешће у надметању
на том редном броју.
Уплата кауције се може извршити за више редних бројева одједном. У том случају се у
позив на број морају уписати редни бројеви за које се уплаћује кауција (максимално 20
карактера), у противном, неће се признати уплате за робу чији се број не види на изводу.
Након пријаве за учешће и уплате кауције на горе описан начин, учесницима ће бити
одобрено учешће у надметању, о чему ће бити обавештавани електронском поштом у којој ће
се налазити ИД број (идентификациони број), познат само том учеснику, под којим ће
учествовати у надметању на тој јавној продаји.
Након обавештења да им је одобрено учешће у надметању, учесници могу проверити да
ли се њихов ИД број налази у листи учесника, која је истакнута у апликацији. Уколико учеснику
није одобрено учешће, или није добио обавештење о томе, или се његов ИД број не налази у
листи учесника, а сматра да је испунио горе наведене услове за учешће, учесник може,
електронском поштом, на адресу е-поште истакнуте у апликацији, царинарници која организује
јавну продају упутити приговор најкасније два радна дана пре почетка продаје. У прилогу
приговора мора се налазити јасно скениран доказ о уплати кауције за учешће на редном броју
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за који упућује приговор. Након разматрања приговора, уколико је исти основан, учеснику ће
бити одобрено учешће у надметању. Комисија одлучује о поднетом приговору најкасније један
радни дан пре почетка јавне продаје. Листа учесника се сматра коначном један дан пре почетка
јавне продаје.
Уколико лице сматра да је приговор на учешће неосновано одбијен, може у писменој
форми, на адресу царинарнице, поднети приговор на одлуку Комисије. Саставни део приговора
морају бити докази којима се оспорава одлука Комисије. Приговор се подноси на адресу
надлежне царинарнице и не одлаже спровођење јавне продаје. О поднетом приговору
царинарница одлучује у року од три радна дана од дана његовог подношења.
Учесници се могу надметати (давати понуде) само у времену предвиђеном за надметање.
Понуде се увећавају за минималан корак или уписивањем износа понуде у апликацији. Понуде
које учесници уписују сами у апликацију, не могу бити ниже од тренутне понуде увећане за
минималан корак који је понуђен у апликацији. За време трајања надметања учесници могу
пратити понуде у листи понуда која се налази у апликацији за сваки редни број појединачно.
Да би имали реалан приказ надметања, учесници морају вршити освежавање екрана
апликације.
По истеку времена предвиђеног за надметање, подаци о надметању генеришу се у
записник који је одмах доступан у апликацији по затварању догађаја, на основу кога учесник, у
року од три дана од дана истицања записника, може уложити приговор на јавну продају.
Приговор се подноси у писаној форми царинарници која је организовала јавну продају. По
затварању јавне продаје учесници не могу подносити приговор на одбијање учешћа од стране
Комисије, осим у случају када су исти првобитно поднели електронском поштом пре почетка
јавне продаје. О поднетом приговору царинарница одлучује у року од три дана од дана његовог
подношења. За време одлучивања о приговору, роба која је предмет приговора се не може
издавати купцима. Приговори приспели након наведеног рока неће бити узети у разматрање.
Учесник чија је понуда прихваћена као највиша (победник) ће електронском поштом
бити о томе обавештен. Победник је дужан да купопродајну цену умањену за износ кауције
уплати и робу преузме у року од осам дана од дана извршене продаје, односно од дана окончања
поступка по поднетом приговору, у противном сматраће се да је купац одустао од куповине.
Учеснику који победи у надметању, а одустане од куповине, кауција се задржава на рачуну
царинарнице, а исти губи право учешћа на поново одржаној продаји исте царинске робе.
Право на повраћај кауције и право на куповину робе, губе и сва лица која су победила у
надметању, којима се приликом издавања робе из достављене документације утврди да се
подаци у документацији не слажу са подацима које су унели приликом регистрације на
апликацију за електронску јавну продају царинске робе. Таквим лицима враћа се само разлика
у новцу коју су уплатили између кауције и постигнуте цене, а губе право на повраћај кауције.
Роба се продаје по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без гаранције и права на
рекламације које се односе на квалитет, исправност, техничке и друге карактеристике робе, као
и на материјалне и правне недостатке.
По завршеној јавној продаји, први наредни радни дан, враћа се кауција учесницима који
нису победили у надметању на рачун са кога је извршена уплата исте, а као доказ о уплати
прилаже се копија извода са депозитног рачуна. Физичким лицима, која су уплату кауције
извршила на шалтерима поште и банака, кауција се враћа на рачун који су унели приликом
регистрације на апликацију. Уколико су та лица изоставила навођење рачуна, да би им кауција
била враћена, потребно је да Комисији доставе захтев за враћање кауције са бројем рачуна, на
који ће им кауција бити враћена.
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Уколико се царинска роба не прода на првој јавној продаји, Комисија ће констатовати да
прва јавна продаја није успела и роба ће бити изложена на првој наредној јавној продаји која ће
бити означена као друга продаја.
Да би се одржала прва јавна продаја, мора бити одобрено учешће за најмање три
учесника, док је на другој јавној продаји довољно да буде одобрено учешће за најмање два
учесника.
Уколико не дође до продаје царинске робе на другој јавној продаји, роба се продаје
прикупљањем писмених понуда, а након тога и непосредном погодбом.
Лицима која су испунила услове за учешће у продаји путем прикупљања писмених понуда
и непосредне погодбе кауција се не враћа до окончања конкретне продаје. Изузетно, на захтев
учесника, може се вратити кауција, чиме исти губи право на учешће у прикупљању писмених
понуда и продаји путем непосредне погодбе. Право учешћа у прикупљању писмених понуда и
непосредној погодби имају сва лица која су благовремено уплатила кауцију за другу јавну
продају, односно лица којима је одобрено учешће у другој јавној продаји.
Уколико роба не буде продата путем електронског надметања и након друге продаје, по
окончању надметања, одређује се време и место прикупљања писмених понуда. Учесници који
су уплатили кауцију за другу продају, биће о томе обавештени путем електронске поште.
Предаја писмених понуда вршиће се пред Комисијом. Писмене понуде предају се у
одређено време, у затвореним ковертама, са написним именом/називом понуђача на коверти и
назначеним редним бројем (Д-број) за који се даје понуда. Понуда треба да садржи име/назив и
адресу понуђача (име, презиме, број личне карте и матични број за домаћа физичка лица, име,
презиме, број пасоша за страна физичка лица, а меморандум за правна лица), идентификациони
број робе за коју се даје понуда (Д-број), износ понуде и потпис, а за правна лица и предузетнике
печат (печат је обавезан за правна лица и предузетнике који нису укинули употребу печата у
складу са Уредбом Владе РС за шта морају приложити доказ).
Комисија ће, без одлагања, уз присуство понуђача који су предали писмене понуде,
приступити отварању коверата са понудама. Писмене понуде се отварају по редоследу којим су
примљене. У случају две исте понуде, Комисија ће прихватити понуду понуђача који је први
уплатио кауцију. Понуде које нису предате у складу са горе наведеним одредбама, Комисија
неће узети у разматрање и записнички ће констатовати да су неисправне.
У случају да роба није продата ни прикупљањем писмених понуда, одмах по истеку
времена за прикупљање писмених понуда, са заинтересованим учесницима који су уплатили
кауцију за другу јавну продају, приступиће се продаји путем непосредне погодбе, која се одвија
пред Комисијом. Прикупљање писмених понуда и непосредна погодба одржаће се након истека
најмање три дана од дана завршетка електронског надметања на редном броју код кога није
дошло до продаје.
У јавној продаји прикупљањем писмених понуда и продаји путем непосредне погодбе,
могу учествовати само овлашћена лица или лица уз овлашћење.
Након окончања продаје путем прикупљања писмених понуда и путем непосредне
погодбе, подаци о продаји биће истакнути у записнику о продаји који се објављује у апликацији.
Након истицања података о продаји у записнику, учесници у року од три дана, могу поднети
приговор на јавну продају тих редних бројева. Приговор се подноси у писаној форми
царинарници која је организовала јавну продају. Приговори приспели након наведеног рока
неће бити узети у разматрање.
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Прилог 1
СПИСАК ЦАРИНАРНИЦА И РАЧУНА ЗА УПЛАТУ
Царинарница
Београд
Кладово
Димитровград
Краљево
Ниш
Крагујевац
Нови Сад
Сомбор
Вршац
Зрењанин
Суботица
Шабац
Крушевац
Ужице

Број рачуна
840-550804-14
840-580804-30
840-578804-16
840-573804-78
840-610804-46
840-575804-92
840-567804-36
840-363804-63
840-601804-80
840-572804-71
840-563804-08
840-673804-02
840-829804-27
840-775804-37

СПИСАК ЦАРИНАРНИЦА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ АДРЕСАМА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА
Царинарница
Београд
Кладово
Димитровград
Краљево
Ниш
Крагујевац
Нови Сад
Сомбор
Вршац
Зрењанин
Суботица
Шабац
Крушевац
Ужице

Групна електронска адреса
prigovor.beograd@carina.rs
prigovor.kladovo@carina.rs
prigovor.dimitrovgrad@carina.rs
prigovor.kraljevo@carina.rs
prigovor.nis@carina.rs
prigovor.kragujevac@carina.rs
prigovor.novisad@carina.rs
prigovor.sombor@carina.rs
prigovor.vrsac@carina.rs
prigovor.zrenjanin@carina.rs
prigovor.subotica@carina.rs
prigovor.sabac@carina.rs
prigovor.krusevac@carina.rs
prigovor.uzice@carina.rs
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СПИСАК ЦАРИНАРНИЦА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ АДРЕСАМА
ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Царинарница
Београд
Кладово
Димитровград
Краљево
Ниш
Крагујевац
Нови Сад
Сомбор
Вршац
Зрењанин
Суботица
Шабац
Крушевац
Ужице

Групна електронска адреса
prodaja.beograd@carina.rs
prodaja.kladovo@carina.rs
prodaja.dimitrovgrad@carina.rs
prodaja.kraljevo@carina.rs
prodaja.nis@carina.rs
prodaja.kragujevac@carina.rs
prodaja.novisad@carina.rs
prodaja.sombor@carina.rs
prodaja.vrsac@carina.rs
prodaja.zrenjanin@carina.rs
prodaja.subotica@carina.rs
prodaja.sabac@carina.rs
prodaja.krusevac@carina.rs
prodaja.uzice@carina.rs

НАПОМЕНА:
Електронска пошта послата на неодговарајућу адресу е-поште неће бити разматрана.
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