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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПРЕДМЕТ: Миmљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и 

допунама Царинског закона, која је Канцеларији за регулаторну реформу I1 

ана.fШЗУ ефеката прописа достављена актом број: 011-00-156/2013-17 од 20.01.2014. 
године. 

Сходно чл. 40. и 46. ПОСЛОВНllка Владе ("С",}. гласник РС", бр. 61106 
пречиmliен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а у складу са 

чланом 2. Уредбе о Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката 
пропнса ("Сл. гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЊЕ 

Приложена Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама 

Царинског закона, САДРЖИ АНА.ЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство финансија (у даљем тексту: предлагач прописа) доставило је 

Канцеларији за регулаторну реформу анализу и ефеката прописа (у даљем тексту: 
Канцеларија) на мишљење Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона (у 

даљем тексту: Нацрт закона), са Образложењем и Анализом ефеката прописа. 
у Образложењу и АнаЈIИЗИ ефеката закона, предлагач прописа је одговорио на 

питања формулисана у складу са чланом 40. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", бр. 
61106 - пречишћен текст, 69108,88109,33110,69110,20/11 и 37111). 

СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ДОСТАВЉЕНУ 
АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА НАЦРТА ЗАКОНА 

у одговору на питање Какве трошкове ће nРИЛlена закона створити грађани.«а 
и привреди (нарочито }1,1CL'lUM и средљим nредузећи.i\Ю), предлагач прописа је, између 
осталог, навео да је разлог за повећање распона за изрицање новчане казне у томе што 
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се ради о тежим прекршајима, као и да тренутно прописан износ не делује 
превентивно, тј. да изрицање казни не утиче на смањење броја учињених прекршаја. 

Канцеларија скреће пажљу предлагачу прописа да је у одговору на поменуто 
питање требало да представи квантитативне податке у вези изречених новчаних казни, 
њихове висине и динамике наплате казни. Наиме, у односу на приказане квантитативне 

податке је требало направити пројекцију примене предложених законских решења и 
очекиваних резултата од повећања распона за изрицање новчаних казни. тј. колико 

смањење броја учињених прекшаја се предвиђа, у којем просечном износу и која 
очекивана динамика наплате новчаних казни. 

у одговору на питање Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити предлагач прописа је требало да изврши 
детаљнију анаЈIИЗУ очекиваних позитивних последица. Имајући у виду да ће 
предложено решење створити повећан обим захтева ка прекршајним судовима, као и 

специфичност царинске службе у виду потребних стручних знања, било је потребно 
навести функционалну анализу са стране трошкова и очекиваних користи за све 
учеснике у поступку, уз оцену да ли ће предложено решење бити ефективније и 

ефикасније у односу на постојеће законско решење. 

Такође, Канцеларија скреће пажњу предлагачу прописа да је требало детаљније 
да представи очекиване уштеде привредних субјеката на име измена у делу обезбеђења 

за плаћање царинског дуга. Наиме, иако је реч о евидентним уштедама, предлагач 
прописаје требало да представи трошкове и поступак прибављања банкарске гаранције 

и очекиване уштеде од увођења могућности избора гаранта од стране привредног 
субјекта, који нужно не мора бити банка, а све у циљу свеобухавтног сагледавања 
позитивних последица од доношења закона. 

одговору на питање Које мере се токmн nРИАtене закона предузети да би се 

остварило оно UlmO се доношењељ,t закона на;иерава, предлагач прописа је детаљније 

требало да наведе мере и активности за постизање циљева закона. Конректно, у делу о 

царинским декларацијњ~а, допуњује се појам: сажете декларације, и имајуtш у виду да 

се из самог закона не може сагледати да ли је потребно мењати подзаконски акте у 

вези поменуте декларације, Канцеларија је мишљења да је предлагач прописа требало 

да наведе мере и активности за примену сажете деКЈшрације у пракси. 

Такође, с обзиром да се законом предвиђају измене у делу изрицања новчаних 
казни и прекршаја, Канцеларија поставља питање предлагачу прописа да ли је 
предвиђена мера обуке и упознавања царинских службеника са променама у поступку 

изрицања казни и прекрш~iа, а у циљу обезбеђења правовремене примене законских 

решења. 

Канцеларија скреже пажњу предлагач прописа да је у одговору на питање Да ли 

су заинтересоване стране u.;wале nРИ)lике да се изјасне о 060)1.1 закону требало да наведе 

податке о обављеним консултацијама за заинтересованим субјектима. Наиме, имајући 
у виду да се закон односи на широке групе заинтересованих субјеката, преДЈlагач 

прописа је требало да обави консултације са њима, и да кроз одговор на поменуто 

питање наведе које примедбе, предлоге и сугестије су заинтересоване стране имале 

прилике да доставе, као и које су усвојене и уврштене у текст Нацрта закона, које нису 
и из којих разлога. Најевидентнији директни субјекти регулативе које је предлагач 
прописа требало да консултује су шпедитери, правна лица која се баве увозом/извозом, 
производни привредни субјекти, као и њихова репрезентативна удружења. 
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Канцеларија скреће пажњу предлагачу прописа да је у оквиру Анализе ефеката 
прописа требало детаљније да образложи решење из чл. 16. и 17. Нацрта закона, које 
предвиђа да ће се за прекршаје новчаном казном у износу од 50 000 динара казнити 
правно лице, односно у износу од 20 000 динара предузетник. Канцеларија поставља 
питање предлагачу прописа да ли је размотрио опцију да се износ новчане казне 

прописују у фиксном износу за различите категорије лица дефинисаним у Закону о 
рачуноводству ("Сл. гласник РС', број 62/2013), тј. за микро, мала, средња и велика, а у 
циљу сагледавања алтернативних политика кажњавања. 

Такође, позивамо предлагача прописа да образложи ефекте примене 

предложеног решења из члана 22. Нацрта закона, који предвиђа да у случајевима када 
је учинилац прекршаја лице чије је подручје ван царинског подручја Републике Србије, 
а испуњени су сви услови за издавање прекршајног налога, прекршајни налог се мора 

издати у року од 48 сати. Имајући у виду да постојеће решење предвиђа да у 

случајевима када је такво лице у прекршају, да се прекршајни поступак сматра хитним 

и да не постоје ограничења по питању врсте прекршаја, поставља се питање на који 
начин ће се поступати, сходно преДЈюженим изменама, са поменутим лицима у 

случајевима када не постоје услови за издавања прекршајног налога. 

Имајуliи у виду све наведено, Канцеларија констатује да Анализа ефеката 

Нацрта закона о изменама и допунама Царинског закона, коју је Канцеларији за 

регулаторну реформу и анализу ефеката прописа на миmљење поднело 

Министарство финансија, САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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