
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. Правни основ за доношење Закона 

Правни основ за доношење овог закона  садржан је у члану 97. тачка 6. Устава 

Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06) којим је, између осталог, прописано 

да Република Србија уређује царински систем. 

 

II. Разлози за доношење закона 

Царински закон Републике Србије донет је 2010. године и објављен је у 

„Службеном гласнику РС”, број 18/10 од 26. марта 2010. године. 

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 („Службени 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 (члан 269. ЦЗ). Због тога се предлаже да 

се на износ мање наплаћене царине  камата  обрачунава и плаћа применом простог 

интерсеног 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.  

Један од разлога за доношење овог закона је и 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 за 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 (члан 54. ЦЗ). 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 тог споразума биле заокружене.  

Предлогом закона се исправљају техничке грешке (чл. 297. и  249. ЦЗ).  

Такође, Предлогом закона се врши усаглашавање са одредбама Закона о 

прекршајима у погледу навођења органа надлежног за вођење поступка у другом степену 

(члан 304. ЦЗ). 

 

III. Објашњења основних правних института и појединачна решења 

 

Уз чл. 1, 2. и 10. 

Усаглашавање са предложеним изменама и допунама закона којим се уређује 

буџетски систем, а у циљу ефикаснијег управљања јавним финансијама и финансијског 

планирања, као и контроле трошења свих новчаних средстава корисника јавних средстава. 

 

 Уз члан 3. и 7. 

Предлаже се да  рокови чувања царинских и других исправа као и рокови за 

обавештавање дужника о дугу  буду три уместо до сада пет година. 

 

 Уз члан 4.  

Усаглашавање одредби о царинској вредности са одредбама из  Споразума о 

примени члана VII Општег споразума о царинама и трговини из 1994. године. 

 

Уз члан 5.  

Предлаже се прописивање надлежности министра да може да пропише методе 

анализе узорака. 

 

Уз члан 6, 9. и  11. 

Предлаже се исправљање техничких грешака. 

 



Уз члан 8. и  12. 

Усаглашавање са одлуком Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 3. став 

1. Закона о висини затезне камате, у делу који гласи: „применом конформне методе“, није 

у сагласности са Уставом. 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. Предложеним решењем се 

такође обезбеђује да се камата обрачунава и наплаћује, за све јавне приходе који нису 

плаћени у прописаном року, на исти начин. 

 

Уз члан 13. 

Усаглашавање са чланом 91. став 2. Закона о прекршајима („Службени гласник 

РС“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09). 

 

IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона  

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 

 


