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                  AНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 

Имајући у виду да су измене Царинског закона процесне природе, 

обрачун ефеката ових измена није могуће реално исказати. 

 

 

 
1. На кога ће и како утицати решења овог закона? 

 
         Закон ће имати позитиван утицај на : 

 

1) правни систем Републике Србије - промена националног 

законодавства изискивала је и потребу за изменама Царинског закона.  

Уставни суд је на својој седници одржаној 12. јула 2012. године, донео 

одлуку број IУз-82/2009 („Службени гласник РС“, бр.73/12), којом се утврђује 

да одредба члана 3. став 1. Закона о висини затезне камате („Сл. лист СРЈ“, бр. 

9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са 

Уставом. Имајући у виду да је и у Царинском закону прописана примена 

конформне методе за обрачун камате на износ царинског дуга  који није плаћен 

у прописаном року то је потребно да се одредбе Царинског закона ускладе са 

наведеном одлуком. Због тога се предлаже да се на износ мање наплаћене 

царине  камата  обрачунава и плаћа применом простог интересног рачуна од сто 

(а не конформне методе обрачуна). Такође, врши се правно техничко 

усаглашавање назива централне  банке са одредбом члана 95. Став 1. Устава 

Републике Србије, према којој је Народна банка Србије - централна банка 

Републике Србије.  

Такође се врши усаглашавање са предложеним изменама и допунама 

закона којим се уређује буџетски систем, а у циљу ефикаснијег управљања 

јавним финансијама и финасијског планирања, као и контроле трошења свих 

новчаних средстава корисника јавних средстава.  

Осим горе поменутих разлога, доношење закона је и потреба даљег 

усаглашавања са одредбама прописа Европске уније у делу који се односи на 

рокове чувања царинских и других исправа (три уместо до сада пет године), 

рокова за обавештавање дужника о дугу (три уместо до сада пет године),  као и 

у делу који се односи на обавезу да методи којим се врши анализа узорака робе 

буду прописани. 

Један од разлога за доношење закона је и усаглашавање одредби о 

царинској вредности са одредбама из Споразума о примени члана VII Општег 

споразума о царинама и трговини из 1994. године којима је прописано да начин 

прерачунавања девизног курса треба да буде јасно дефинисан и унапред познат. 

С обзиром да је прерачунавање девизног курса у претходном периоду било 

дефинисано Законом о девизном пословању,  потребно је ту дефиницију 

пренети у Царински закон како би у њему све одредбе поменутог споразума 

биле заокружене.  

Такође, Предлогом закона се исправљају техничке грешке. 
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2) ефикасније управљање јавним финансијама и финансијско планирање, 

као и контролу трошења свих новчаних средстава корисника јавних средстава.  

  

3) привредне субјекте, с обзиром на предлог да се рокови чувања 

царинских и других исправа као и рокови за обавештавање дужника о дугу  

скрате на три уместо до сада пет година. Такође, обрачун камате и затезне 

камате на износ дуга се више неће вршити по стопи једнакој годишњој 

есконтној стопи Народне банке увећаној за 15 процентних поена применом 

конформне методе, већ по стопи једнакој есконтној стопи Народне банке 

Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна 

од сто. 

 

2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима 

и привреди? 
 

Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове 

грађанима и привреди. 

 

3. Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 

 

Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове 

грађанима и привреди. 

 

4. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

овом закону? 

 

Закон је у поступку припреме достављен другим министарствима и 

осталим надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена 

прилика да изнесу своје ставове. 

 

5. Које мере ће се током примене закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем закона намерава? 

 

Министарство финансија и привреде надлежно је за давање мишљења у 

примени  закона. Посебно истичемо и чињеницу да ово министарство, 

периодичним публиковањем Билтена службених објашњења и стручних 

мишљења за примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на 

званичној интернет страници, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује 

транспарентност, информисаност и доступност информација, како би се и на 

овај начин допринело остваривању циљева постављених приликом доношења 

Закона. 

 

 

 

 

 


