
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЦАРИНА

ИЗЛАЖЕ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ 
УСМЕНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

ЦАРИНСКУ РОБУ

 1. У ЦАРИНАРНИЦИ СУБОТИЦА:

	 Јавна продаје одржаће се дана 12.11.2021. године, са почетком у 12:00 часова,	у	Царинској 
испостави	Јавнo	Складиште	Суботица.	“TERMINAL	SU”	Суботица,	Биковачки	пут	број	11.	
	 Све	информације	о	роби	и	почетној	цени	у	динарима	могу	се	добити	у	Царинарници	Суботица,	
телефон	024/555-600	лок	194.
	 Роба	се	може	разгледати	у	ЦИ	Јавна	складишта	при	“TERMINAL	SU”	Суботица,	Биковачки	пут	
број	11	дана	04.11.2021.	године	од	09:00	до 11:00 часова	и	на	сам	дан	лицитације 12.11.2021.  године	од	
09:00 до	11:00	часова.
	 Кауција	се	прима	вирманском	уплатом	код	банке	на	рачун	Царинарнице	Суботица	број	840-563804-08, 
закључно	са	изводом	од 11.11.2021. године.	У	позиву	на	број	мора	се	ОБАВЕЗНО	УПИСАТИ	БРОЈ	СПИСКА	
за	који	се	лицитира,	у	противном	се	неће	уважити	уплаћена	кауција.

 2. У ЦАРИНАРНИЦИ НИШ

 Јавна продаја одржаће се дана 17.11.2021. године, са почетком у 11:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Ниш,	ул.	Димитрија	Туцовића	бр.	16,	Ниш.
	 Све	информације	о	роби	и	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	о	начину	разгледања	робе	
могу	се	добити	у	Царинарници	Ниш,	e-mail	refprodaje_nis@carina.rs,	као	и	увидом	у	спискове	робе	који	
ће	се	налазити	на	огласној табли	управне	зграде	Царинарнице	Ниш.			
	 Разгледање	робе	одржаће	се	дана	12.11.2021.	од	09.00	до	11.00	на	плацу	Агроградње	у	Гаџином	
Хану,	Милоша	Обилића	бр.	115	као	и	на	сам	дан	продаје	од	08.00	до	09.00	часова.	
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем,	односно	
општом	уплатницом	код	банака	или	поште	на	рачун	Царинарнице	Ниш,	број	840-610804-46,	закључно	
са	15.11.2021.	године	до	16:00	часова,	с	тим	што	се	у	позиву	на	број	мора	уписати	редни број списка из 
огласа	за	који	се	уплаћује	кауција	(максимално	20	карактера),	у	противном	се	неће	признавати	уплате	за	
списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.
	 Преузимање	робе	вршиће	се	од	22.11.2021.	године.	

 3. У ЦАРИНАРНИЦИ ДИМИТРОВГРАД:

 Јавна продаје одржаће се дана 24.11.2021.год., са почетком у 13:00 часова,	 у	 просторијама	
Царинарнице	Димитровград,	сала	на	III	спрату,	ул.	Балканска	бр.	105,	Димитровград.	
	 Све	информације	о	роби	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	робе	који	ће	се	
налазити	на	огласној	табли	управне	зграде	Царинарнице	Димитровград.
	 Правна	лица	и	предузетници	царинску	робу	могу	разгледати	дана	23.11.2021.год.	од	10:00	до	14:00 
часова,	као	и	дана	24.11.2021.год.	од	09:00	до	12:00	часова,	у	магацину	Царинарнице	Димитровград,	ул.	
Иве	Андрића	бб	(магацин	у	објекту	Касарна	„Димитровград“).
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем	код	банака	
на	рачун	Царинарнице	Димитровград,	број	840-578804-16,	закључно	са	23.11.2021.год.,	с	тим	што	се	у	
позиву	на	број	мора	ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ БРОЈ СПИСКА за који се лицитира, у противном 
се неће уважити уплаћена кауција.	

	 4. У ЦАРИНАРНИЦИ БЕОГРАД:

 Јавна продаја одржаће се дана 25.11.2021. године, са почетком у 12:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Београд	на Бежанијска коси ,улица Сурчински пут бб  ако временски услови дозволе 
или у просторијама фирме TRAMPEX  у Добановцима ул.Сретењска бр.17.
	 Сва	обавештења	могу	се	добити	на	телефон:	011/20-15-800	лок.	11814	и	011/20-15-951.Спискове	
заинтересовани	купци	могу	затражити	на	e-mail	gligoricz@carina.rs.
	 Робу	која	се	излаже	јавној	продаји	са	почетном	ценом,	сви	заинтересовани	купци	са	правом	учешћа	
на	јавном	надметању,	могу	видети	на	огласној	табли	на	локацији	Царинарнице	Београд,	Бежанијска	коса,	
Сурчински	пут	бб		од	19.11.2021. године.
	 Заинтересована	лица	 	робу	могу	разгледати	дана	19.11.2021. године	од	11:00	до	12:00 часова	у	
просторијама	Царинарнице	Београд,	Бежанијска	коса,	улица	Сурчински	пут	бб.	За	назначену	робу		право	
учешћа	имају	и	физика	лица.Физичка	лица		разгледају	робу		и	уплаћују	кауцију(	у	готовом	новцу)		дана	
25.11.2021. године	од	10:00	до	11:00 на	Б.Коси.	
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем	код	банака	
на	рачун	Царинарнице	Београд,	број	840-550804-14,	закључно	са	23.11.2021.	године	(у позиву на број 
уписати Д- број из спискова за који се уплаћује кауција). Заинтересована лица која су уплатила 
кауцију на рачун а нису постали купци дужна су да доказ о уплати доставе комисији, након чега ће 
им новац бити уплаћен на рачун са кога је кауција уплаћена.

 5. У ЦАРИНАРНИЦИ КЛАДОВО:

 Јавна продаја одржаће се дана 26.11.2021. године, са почетком у 12:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Кладово,	ул.Дунавска	бб,	Кладово,	усменим	надметањем	и	прикупљањем	писаних	понуда	
	 Све	информације	о	роби	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	спискове	робе	који	ће	
се	налазити	на	огласној	табли	управне	зграде	Царинарнице	Кладово.	
	 Предметна	роба	може	се	разгледати у дане 18.11.2021. и 19.11.2021 .године,	у времену	од 09:00 
до	11:00 часова у	Царинарници	Кладово.
	 Кауција	 за	 правна	 лица	 и	 предузетнике	 искључиво	 ће	 се	 уплаћивати	 вирманским	 путем,	 код	
банака,	на	рачун	Царинарнице	Кладово,	број 840-580804-30, закључно	са	даном	24.11.2021.	године,	с	
тим	што	се	у	позиву на број	мора	уписати	редни број списка из огласа за који се лицитира.
	 Овлашћење	за	учествовање	на	јавној	продаји	мора	да	гласи	искључиво	за	Царинарницу	Кладово	и	
за	датум	лицитације	26.11.2021. године.

 6. У ЦАРИНАРНИЦИ НИШ

 Јавна продаја одржаће се дана 01.12.2021. године, са почетком у 11:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Ниш,	ул.	Димитрија	Туцовића	бр.	16,	Ниш.
Све	информације	о	роби	и	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	о	начину	разгледања	робе	могу	
се	добити	у	Царинарници	Ниш,	e-mail	refprodaje_nis@carina.rs,	као	и	увидом	у	спискове	робе	који	ће	
се	налазити	на	огласној табли	управне	зграде	Царинарнице	Ниш.
	 Разгледање	робе	одржаће	се	дана	26.11.2021.	од	09.00	до	11.00	на	плацу	Агроградње	у	Гаџином	
Хану,	Милоша	Обилића	бр.	115	као	и	на	сам	дан	продаје	од	08.00	до	09.00	часова.	
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем,	односно	
општом	уплатницом	код	банака	или	поште	на	рачун	Царинарнице	Ниш,	број 840-610804-46,	закључно	
са	29.11.2021.	године	до	16:00	часова,	с	тим	што	се	у	позиву	на	број	мора	уписати	редни број списка из 
огласа за	који	се	уплаћује	кауција	(максимално	20	карактера),	у	противном	се	неће	признавати	уплате	за	
списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.
	 Преузимање	робе	вршиће	се	од	06.12.2021.	године.	

 7. У ЦАРИНАРНИЦИ КРАЉЕВО:

 Јавна продаја одржаће се дана 02.12.2021. године, са почетком у 12:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Краљево,	ул	Моше	Пијаде	1,	Краљево.
	 Све	информације	о	роби	и	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	о	начину	и	месту	разгледања	
робе	могу	се	добити	у	Царинарници	Краљево,	телефон	036/311-310,	e-mail	zdravkovicda@carina.rs,	као	и	
увидом	у	спискове	роба,	који	ће	се	налазити	на	огласној	табли	управне	зграде	Царинарнице	Краљево.
	 Кауција	се	уплаћује	искључиво	вирманским	путем	код	банака	на	рачун	Царинарнице	Краљево,	
број	840-573804-78,	закључно	са	30.11.2021.	године,	с	тим	што	се	у	позиву	на	број	мора	уписати	број	
списка	из	огласа,	у	противном	се	неће	уважити	уплаћена	кауција.	Учесницима	лицитације	кауција	се	
враћа	у	року	од	два	дана.		

 8. У ЦАРИНАРНИЦИ СОМБОР:

 Јавна продаје ће се одржати дана 06.12.2021. године	са	почетком	у	11.00 часова	у	просторијама	
Царинарнице	Сомбор,	Индустријски	пут	бб	Сомбор.
	 Сва	обавештења	се	могу	добити	на	број	телефона:	025/421-186,	на	e-mail:	nemes_feketer@carina.rs	
као	и	увидом	у	списак	роба	који	ће	се	налазити	на	улазним	вратима	управне	зграде	Царинарнице	Сомбор.
	 Роба	се	може	разгледати	у	Царинарници	Сомбор,	Индустријски	пут	бб,	Сомбор,	30.11.2021.	од	
11.00	до	15.00	часова.
	 Кауција	 за	 правна	 лица	 и	 предузетнике	 искључиво	 ће	 се	 уплаћивати	 налогом	 за	 пренос	 на	
депозитни	рачун	Царинарнице	Сомбор	број	840-363804-63,	закључно	са	03.12.2021.	године,	с	тим	што	
се	у	позиву	на	број	мора	назначити	редни	број	робе	из	огласа	за	коју	се	уплаћује	кауција,	(максимално	20	
карактера)	у	противном	се	неће	признавати	уплате	за	списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.

 9. У ЦАРИНАРНИЦИ КРАГУЈЕВАЦ:

 Јавна продаја одржаће се дана 07.12.2021. године са почетком у 10:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Крагујевац,	ул.Лепенички	булевар	бр.37.
	 Све	информације	о	роби,	посебним	условима	продаје,	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	
о	начину	разгледања	робе	могу	се	добити	у	Царинарници	Крагујевац,	телефон	034/6335-672,	034/6335639	
локал	125,	e-mail	gazibarad@carina.rs,	као	и	увидом	у	спискове	робе	који	ће	се	налазити	на	улазним	
вратима	управне	зграде	Царинарнице	Kрагујевац.
 Правна лица робу могу разгледати дана 03.12.2021. године. 
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем	на	рачун	
Царинарнице	Крагујевац,	 број	840-575804-92,	 закључно	 са	06.12.2021.	 године	 с	 тим	што	 се	у	позиву	
на	број	мора	уписати	редни број списка из огласа	 за	који	се	уплаћује	кауција,	у	противном	се	неће	
признавати	уплате	за	списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.

 10. У ЦАРИНАРНИЦИ КРУШЕВАЦ:

 Јавна продаја одржаће се дана 10.12.2021. године са почетком у 12:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Крушевац,	ул.Јасички	пут	бб,	Крушевац.
	 Све	информације	о	роби,	посебним	условима	продаје,	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	
о	начину	разгледања	робе	могу	се	добити	у	Царинарници	Крушевац,	телефон	037/444-505,	локал	105,	
e-mail	mijajlovicv@carina.rs,	као	и	увидом	у	спискове	робе	који	ће	се	налазити	на	огласној	табли	управне	
зграде	Царинарнице	Kрушевац.
 Правна лица	робу	могу	разгледати	дана	08.12.2021.	године	у	временском	интервалу	од	09:00	до	
11:00 часова.		
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем	на	рачун	
Царинарнице	Крагујевац,	број	840-829804-27,	 закључно	са	09.12.2021. године	 с	 тим	што	се	у	позиву	
на	број	мора	уписати	редни број списка из огласа	 за	који	се	уплаћује	кауција,	у	противном	се	неће	
признавати	уплате	за	списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.

 11. У ЦАРИНАРНИЦИ НОВИ САД:

 Јавна продаја одржаће се дана 13.12.2021. 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	робе	вршиће	се	дана	09.12.2021.	године	од 09:00 до	11:00	часова,	у	магацину	АД	Лука	
-	Нови	Сад	и	од 13:00 до 15:00 часова	у	магацину	АБ Ројал транс, Догана 2000 и Презент плус - Шид.
	 Кауција	се	прима	искључиво	вирманском	уплатом,	на	депозитни	рачун	Царинарнице	Нови	Сад,	
број	840-567804-36,	закључно	са	уплатом	од	10.12.2021.	године.	
	 У	 позиву	 на	 број	 мора	 се	 ОБАВЕЗНО	 НАЗНАЧИТИ	 БРОЈ	 СПИСКА	 за	 који	 се	 лицитира,	 у	
противном	се	неће	уважити	уплаћена	кауција.

 12. У ЦАРИНАРНИЦИ НИШ

 Јавна продаја одржаће се дана 15.12.2021. године, са почетком у 11:00 часова,	у	просторијама	
Царинарнице	Ниш,	ул.	Димитрија	Туцовића	бр.	16,	Ниш.
	 Све	информације	о	роби	и	почетној	цени	у	динарима	као	и	информације	о	начину	разгледања	робе	
могу	се	добити	у	Царинарници	Ниш,	e-mail	refprodaje_nis@carina.rs,	као	и	увидом	у	спискове	робе	који	
ће	се	налазити	на	огласној табли	управне	зграде	Царинарнице	Ниш.			
	 Разгледање	робе	одржаће	се	дана 10.12.2021.	од 09.00	до	11.00 на	плацу	Агроградње	у	Гаџином	
Хану,	Милоша	Обилића	бр.	115	као	и	на	сам	дан	продаје	од	08.00	до	09.00	часова.	
	 Кауција	за	правна	лица	и	предузетнике	искључиво	ће	се	уплаћивати	вирманским	путем,	односно	
општом	уплатницом	код	банака	или	поште	на	рачун	Царинарнице	Ниш,	број	840-610804-46,	закључно	
са	13.12.2021.	године	до	16:00 часова,	с	тим	што	се	у	позиву	на	број	мора	уписати	редни број списка из 
огласа за	који	се	уплаћује	кауција	(максимално	20	карактера),	у	противном	се	неће	признавати	уплате	за	
списак	чији	се	број	не	види	на	изводу.
	 Преузимање	робе	вршиће	се	од	20.12.2021.	године.	

 УСЛОВИ ПРОДАЈЕ КОЈИ ВАЖЕ ЗА СВЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

 Право	 надметања	 имају	 правна	 лица	 и	 предузетници	 који	 положе	 кауцију	 у	 износу	 од	 30%	 од	
почетне	 цене	 +	 1%	 на	 име	 трошкова	 трансфера	 новчаних	 средстава	 за	 сваки	 списак	 робе	 за	 који	 се	
лицитира.	 Ако	 је	 посебним	 прописом	 предвиђена	 обавеза	 посебне	 регистрације,	 односно	 испуњење	
посебних	услова	за	промет	или	употребу	царинске	робе	која	се	излаже	јавној	продаје,	на	јавној	продаји	
могу	 учествовати	 само	 тако	 регистрована	 лица,	 односно	 лица	 која	 испуњавају	 прописане	 посебне	
услове.
 Купац је дужан да купопродајну цену уплати и робу преузме у року од 8 (осам) дана од дана 
извршене продаје,	односно	од	дана	окончања	поступка	по	поднесеном	приговору,	у	противном	сматраће	
се	да	је	купац	одустао	од	куповине.	Купцу	који	излицитира	списак,	а	одустане	од	куповине,	кауција	се	
задржава	на	рачун	царинарнице,	а	исти	губи	право	учешћа	на	поново	одржаној	продаји	исте	царинске	
робе.
	 Сви	 учесници	 у	 јавном	 надметању	 морају	 са	 собом	 понети	 решење	 о	 регистрацији	 фирме	 са	
шифрама	делатности,	печат,	личну	карту	и	овлашћење	за	разгледање,	учествовање	у	поступку	продаје	и	
куповину	које	је	оверено	од	стране	правног	лица	или	предузетника.	
	 Роба	 се	 продаје	 по	 принципу	ВИЂЕНО - КУПЉЕНО	 и	 неће	 се	 примати	 рекламације	 које	 се	
односе	на	квалитет,	исправност,	техничке	и	друге	карактеристике	робе,	као	и	на	материјалне	и	правне	
недостатке.
	 Ако	у	току	 јавне	продаје	почетна	цена	робе	достигне	износ	који	 је	100%	већи	од	почетне	цене,	
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	код	себе	има	готов	
новац	у	случају	наплате	додатне	кауције.
	 За	 робу	 која	 се	 излаже	 други	 пут,	 уколико	 не	 буде	 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	списка	из	огласа	за	који	се	лицитира.	
У	случају	да	роба	није	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.	
	 ПДВ	се	не	обрачунава	у	складу	са	чланом	9.	став	1.	Закона	о	порезу	на	додату	вредност.


