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1. Приступ апликацији
•

Прво је потребно отворити интернет претраживач (Internet Explorer, Chrome ili Mozilla) и унети линк
https://licitacije.carina.rs/#/

•

Када се отвори почетна страница потребно је кликнути на дугме Регистрација

У зависности да ли се екстерни корисник региструје као Правно лице и предузетник или као Физичко лице,
потребно је да испод одговарајуће сличице кликне на дугме Региструј се:
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2. Регистрација на систем
Када се екстерни корисник региструје као Правно лице и предузетник, потребно је да попуни следећу форму:

Када се екстерни корисник региструје као физичко лице, потребно је да попуни следећу форму:
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Одређена поља, као на пример поље за унос ЈМБГ-а, се валидирају у самој форми, односно неће корисник
бити у могућности да пошаље захтев уколико није добро попунио нека од тих поља. Након попуњавања
обавезних поља, екстерни корисник кликом на дугме Пошаљи захтев за регистрацију, подноси захтев и
добија мејл на пријављену адресу електронске поште у пољу Е-пошта.
Корисник у мејлу добија Корисничко име и Лозинку, креденцијала, који су му потребни за свако
пријављивање на систем. Корисник је у могућности да измени лозинку током првог пријављивања на систем,
као и да евентуално ажурира свој профил.
Корисник отвара свој профил кликом на своје име у горњем десном углу, након пријављивања на систем.
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2.1 Ажурирање профила регистрованог корисника
Након додељивања корисничког налога, сви подаци у корисничком профилу се могу мењати, осим ЈМБГ,
ПИБ и матичног броја.
Ажурирање профила је неопходно и због истека валидности неких од прилога нпр. Сертификат о
посебним условима.
Комисија (интерни корисник) је у обавези да контролише валидност и ажурност података заинтересованог
лица (екстерног корисника) пре него што им му одобри учешће на лицитирању за редни број.
Ажурирање је могуће кликом на део у горњем десном углу где је приказано који корисник је тренутно
улогован.
“Откључана” су поља за измену која је могуће мењати приликом ажурирања података. Форма за
ажурирање за физичка лица изгледа овако:
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Форма за ажурирање за правна лица изгледа овако:
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2.2 Измена лозинке
Корисник ће бити у прилици да измени своју лозинку у делу за ажурирање профила:

Кликом на дугме измени лозинку отвара се форма за измену лозинке:

Неопходно је да унесемо стару лозинку једном и нову лозинку упишемо два пута. Након тога, потребно је
кликнути на дугме „измени“.
Измена ће бити пропраћена нотификацијом на екрану а такође и емаил поруком.
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2.3 Пријава на систем
Као непријављени (анонимни) корисник када кликнем на дугме “Пријава”, за мене биће видљиве опције за
пријаву на систем у својству физичког или правног лица.

Након уноса корисничког имена и лозинке, потребно је да кликнем на дугме “Пријави се”.
На овом екрану, такође, налази се и линк који нам омогућава приступ механизму за ресет лозинке.

Након пријаве, у горњем десном углу, биће приказано да сам улогован и постојаће опција “Одјава”.

Клик на дугме одјава, води нас поново на главни екран где смо “анонимни” корисник.
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2.4 Општи услови учешћа
Кликом на линк општи услови учешћа, као анонимни или улоговани корисник, овај линк ће ме
редиректовати на јавни сајт управе царина.
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2.4 Преглед лицитација (догађаја) по царинарницама
Као било који корисник система, укључујући и непријављене (анонимне) кориснике, у могућности сам да
по царинарницама прегледам актуелне лицитације (догађаје).
Са леве стране почетног екрана, у могућности сам да видим списак линкова на којем ја могу одабрати
жељену царинарницу.

Кликом на царинарницу, отвара се списак актуелних лицитација (догађаја).

Овај интерфејс ми нуди могућност да видим шта се све продаје у оквиру једне лицитације, односно у
могућности сам да видим списак редних бројева кликом на “Преглед”.

Smart Solutions

Page: 13 of 20

На овом екрану, у могућности сам да видим више детаља везано за редни број.
Кликом на „Детаљније“ долазим на страницу са детаљима за лицитирање редног броја.
Када се као корисник са креденцијалима за приступ систему за е-лицитацију пријавим у почетном менију
са леве стране отвара се део Моје лицитације у ком могу да пратим све догађаје и редне бројеве за које
сам заинтересован, на којима учествујем и на којима сам учествовао.

2.5 У току
На овом приказу корисник је у могућности да прегледа све редне бројеве који су у току а на које је он упутио
захтев за учешће.

2.6 Одобрене
Одобрене лицитације су редни бројеви на којима је кориснику одобрено учешће.

2.7 На одобрењу
На одобрењу су редни бројеви за које корисник чека одлуку од Управе Царина

2.8 Листа жеља
Секција у менију моје лицитације је листа жеља у којој се налазе сви редни бројеви које је корисник додао
на листи жеља.

2.9 Историја
У историји се налазе све моје лицитације на којима сам ја као корисник учествовао.
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2.10 Царинарнице
У делу царинарнице налазе се све царинарнице у којима је могуће електронским путем поднети захтеве за
лицитације на догађаје, односно редне бројеве за које су те царинарнице најавиле надметање.

2.11 Специјални случајеви
Лицитације обележене овим параметром садрже специјалне случајеве који могу бити нафта, злато,
дијаманти и на ове лицитације физичка лица не могу да се региструју, док су правна лица у могућности да
се региструју на ове лицитације уколико имају сву потребну и одговарајућу документацију.

2.12 Тагови
Тагови односно функционалне групе пружају могућност да одређени редни бројеви буду истакнути.
Као било који корисник система, укључујући и непријављене (анонимне) кориснике у могућности сам да
видим у левом доњем делу правоугаонике који представљају тагове.

Кликом на неки од тагова, биће ми приказани редни бројеви који су означени тим тагом од стране
модератора.
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Као модератор, приликом уноса (креирања) редног броја, у могућности сам да за редни број изаберем један
или више тагова.

2.13 Категорије
Као било који корисник система, укључујући и непријављене (анонимне) кориснике, у могућности сам да на
брз начин дођем до редних бројева који ме занимају коришћењем секције за приказ категорија који се
налази са леве стране.

2.14 Регистрација на редни број
Када се екстерни корисник пријави на апликацију, и као правно лице и предузетник и као физичко лице, у
могућности je да претражује лицитације и редне бројеве по Царинарницама, по категоријама, по таговима.
Поред тога пријављени корисник, у горњем левом углу, види Моје лицитације, где може да претражује
редне бројеве за које је екстерни корисник поднео захтев : У току, Одобрене, На одобрењу, Листа жеља и
Историја.
Када екстерни корисник жели да учествује у надметању за неки редни број, потребно је да се минимум 4
дана пре почетка редног броја, пријави за учешће на тај редни број. На самом редном броју, када се отвори
Детаљније, постоји дугме Упути захтев за учешће, кликом на то дугме екстерни корисник упућује захтев и
добија мејл да је његов захтев успешно послат као и износ кауције и број текућег рачуна на који треба да
уплати кауцију. Након прихватања или одбацивања његовог захтева екстерни корисник, добија поново мејл
у којем се обавештава да ли је његов захтев прихваћен или одбијен (члан Комисије је у могућности да унесе
напомену као разлог одбијања, потом ће та напомена бити послата екстерном кориснику путем мејла).
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Уколико је захтев за учешће на редном броју екстерног корисника прихваћен, екстерни корисник ће добити
мејл на пријављену адресу електронске поште и биће у могућности да даје понуде на том редном броју.
Уколико је захтев за учешће на редном броју екстерног корисника није прихваћен, екстерни корисник ће
добити мејл на пријављену адресу електронске поште и неће бити у могућности да даје понуде на том
редном броју. Постоји могућност да упути приговор на списак учесника путем слања мејла на одговарајућу
мејл адресу, када се отвори списак учесника.
Екстерни корисник који је регистрован на систем као Правно лице и предузетник, није у могућности да
учествује на редне бројеве који су дефинисани само за физичка лица, и обрнуто.
Такође, уколико је за надметање за одређени редни број неопходно да поседују сертификат о посебним
условима (нафта, злато и слично), односно у питању је специјални случај, правно лице и предузетник који
не поседује сертификат неће бити у могућности да поднесе захтев за учешће на том редном броју (физичка
лица нису у могућности да упуте захтев за учешће за редни број за који је неопходан сертификат о посебним
условима).

2.15 Реализација лицитације
Када се кориснику након упућивања захтева одобри да може да лицитира и статус пређе у одобрена, након
што статус редног броја пређе у статус у ток корисник је у могућности да почне са лицитирањем односно
давањем понуда на редни број који је у току. На екрану испод су приказани детаљи редног броја.
Након истека тока који прати лицитирање у свим верзијама свих статуса, статус редног броја је јасно
дефинисан на почетном екрану за редне бројеве. У од статуса редног броја зависи какве акције корисник
може предузети када је редни број за који је он заинтересован у питању.
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На овом екрану корисник је у могућности да види детаље редног броја за које му је надметање одобрено и
за који је уплатио почетну кауцију, корисник је у могућности да прегледа листу понуда и исту одштампа.
Преостало време лицитације и број верификованих учесника који се надмећу. Такође на овом екрану
корисник може да види којој царинарници припада овај редни број, број прегледа ове лицитације,
деловодни број, да ли је лицитација намењена физичким и правним лицима. Корисник је у могућности да
овај број дода на листу жеља. Такође, може да види почетну цену и актуелну цену, за актуелну цену
корисник може да кликне на дугме за освежавање података.
Након истека надметања ове лицитације, корисник који је дао највећу понуду у регуларном току је победник.
Када се обради сва неопходан процедура након завршетка надметања проглашава се победник и редни број
прелази у статус успешна.
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На овом екрану се види почетак лицитације, крај лицитације, број верификованих учесника, такође и
почетна цена и постигнута цена.
На детаљима се види листа понуда коју је могуће штампати.

На прегледу редног броја може се погледати сви редни бројеви као и сви учесници на редним бројевима.
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Кликом на преглед учесника отвара се екран са прелиминарном листом учесника, на овоме екрану могуће
је и подношење приговора за учеснике.
Такође на прегледу редног броја могуће је преузети записник када Управа Царина објави исти.
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