ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
Члан 1.
У Царинском закону („Службени гласник РС”, број 18/10), у члану 7. став
3. речи: „трошкове и накнаде за полагање тог испита,” бришу се.
Став 4. мења се и гласи:
„Посебни стручни испит за заступање у царинском поступку полаже се
пред испитном комисијом коју образује министар на предлог директора Управе
царина.”
У ставу 7. речи: „после издавања дозволе наступе околности из става 2.
тачка 4) овог члана.” замењују се речима: „се после издавања дозволе измене
околности из става 2. тачка 4) овог члана.”.
У ставу 8. иза речи: „после истека две године након напуштања службе
или одласка у пензију” додају се речи: „у складу са условима из става 2. овог
члана.”.
У ставу 9. иза речи: „у царинском поступку по истеку две године од дана
одузимања дозволе.” додају се речи: „Лице којем је дозвола одузета два пута
нема право да поново полаже стручни испит за заступање у царинском
поступку, на шта Управа царина пази по службеној дужности.”
Члан 2.
У члану 21. став 2. после тачке 4) додају се тач. 5) и 6), које гласе:
„5) за организовање обуке за полагање посебног стручног испита и за
полагање тог испита;
6) за услуге чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима.”
У ставу 4. после речи: „става 2.” додају се речи: „тач. 1) - 5)”.
Став 5. брише се.
Члан 3.
У члану 26. став 1. речи: „пет календарских година” замењују се речима:
„три календарске године”.
Члан 4.
У члану 54. речи: „у складу с прописима о девизном пословању”
замењују се речима: „последњег радног дана недеље која претходи недељи у
којој се утврђује царинска вредност”.
Члан 5.
У члану 94. став 4. после речи: „узорака” додају се речи: „и одређује
методе анализе узорака”.
Члан 6.
У члану 249. речи: „чл. 31.” замењује се речима: „ члана 30. став 3. тачка
7), чл. ”.
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У члану 256. ст. 1. и 2. речи: „пет година” замењују се речима: „три
године”.
Члан 8.
У члану 269. речи: „централне емисионе банке увећаној за 15
процентних поена, применом конформне методе обрачуна” замењује се
речима: „Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом
простог интересног рачуна од сто.”
Члан 9.
У члану 275. став 2. после речи: „сматра се” додаје се реч: „и”.
Члан 10.
У члану 290. после речи: „приход буџета Републике” зарез и речи: „а 10%
од износа наплаћених казни и 10% од износа наплаћене вредности продате
царинске робе, припадају Управи царина” бришу се.
Члан 11.
У члану 297. ст. 1, 2. и 3. реч: „до” замењује се речју: „од”.
Члан 12.
У члану 301. речи: „централне емисионе банке увећаној за 15
процентних поена, применом конформне методе обрачуна” замењује се
речима: „Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом
простог интересног рачуна од сто.”
Члан 13.
У члану 304. речи: „другостепеном прекршајном органу односно Вишем
прекршајном суду” замењује се речима: „надлежном прекршајном суду”.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 8. и 12. које се
примењују од 1. јануара 2013. године.

