ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
Члан 1.
У Царинском закону ("Службени гласник РС", број 73/03) у члану 26.
став 4. тачка 1, тачка и зарез замењује се зарезом и додају речи: "осим лица које је
положило стручни испит царинске струке, као и лица запосленог код посредног
заступника на пословима царињења робе најмање 10 година;".
Члан 2.
После члана 34. додаје се члан 34а, који гласи:
"Члан 34а
(1) Ако увоз поједине робе доводи до поремећаја на тржишту Влада
може повећати, односно смањити до 50% или укинути стопе царине за ту робу, а за
робу за коју је у Царинској тарифи предвиђена стопа царине нула може да одреди
стопу царине до 5%.
(2) Важење прописа из става 1. овог члана мора бити ограничено и
наведено у самом пропису.".
Члан 3.
После члана 88. додаје се члан 88а, који гласи:
"Члан 88а
(1) Лице из члана 68. овог закона одговорно је за правилност
предузетих радњи, односно за неизвршење радњи које је потребно извршити, као и за
тачност података унесених у декларацију, односно исправе које се прилажу уз
декларацију.
(2) Пропусти и грешке у декларацији, односно исправама из става 1.
овог члана од којих не зависи правилна примена прописа од стране царинског органа
или исте не исказују додатно прибављање других исправа за окончање поступка, ако је
грешка учињена у прихваћеној декларацији, односно приложеним исправама, су:

1) грешке у писању;
2) грешке у рачунању у декларацији и пратећим документима;
3) ненамерни пропусти у односу на царинску вредност;
4) грешке у прерачунавању страних средстава плаћања;
5) нетачан обрачун одбитка или пропуста.
(3)
Ако су природа и друге карактеристике робе правилно
дефинисани, нетачно означавање тарифног става такође ће се сматрати
пропустом, односно грешком из става 2. овог члана".
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У члану 126. став 3. после речи: "прописује" додају се речи: "доказе
који се подносе царинском органу, за отварање и управљање царинским складиштем,
као и".
Члан 5.
У члану 127. после става 5. додаје се став 6, који гласи:
"(6) Влада прописује начин смештања и врсте робе која се смешта у
царинско складиште.".
Члан 6.
После члана 187. додаје се одељак "1а СЛОБОДНЕ ЦАРИНСКЕ
ПРОДАВНИЦЕ " са чланом 187а, који гласе:

"1а СЛОБОДНЕ ЦАРИНСКЕ ПРОДАВНИЦЕ
Члан 187а
(1)
Слободне царинске продавнице могу се отварати на
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај за продају робе
путницима који одлазе у иностранство и путницима у провозу преко царинског
подручја. У слободним царинским продавницама путницима који одлазе у
иностранство и путницима који су у провозу преко царинског подручја роба се може
продавати после царинске контроле.
(2)
Влада прописује ближе услове за
царинских продавница и продају робе у тим продавницама ".

отварање

слободних

Члан 7.
У члану 192. став 1. после тачке 3. додаје се тачка 3а, која гласи:
"3а) домаћи држављани-чланови посада домаћих бродова и домаћи
држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање
две године - на предмете домаћинства, осим на моторна возила;".
У тачки 11. речи: "осим на путничке аутомобиле, које унесу или приме
из иностранства за личну употребу ", бришу се.
После тачке 11. додаје се тачка 11а, која гласи:
"11а) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%,
војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,
слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних
оболења, од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и од
мултиплекс склерозе, родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити,
односно о којима родитељи непосредно брину - на путничке аутомобиле, које унесу
или приме из иностранства за личну употребу;".
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У члану 194. на крају тачке 4. тачка се замењује тачком и зарезом и
додаје тачка 5, која гласи:
"5) робу која се продаје у слободним царинским продавницама на
ваздухопловним пристаништима.".
Члан 9.
У члану 196. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
"(2) Одредба става 1. овог члана односи се и на употребљавана
путничка моторна возила из члана 192. став 1. тачка 11а овог закона. Рок из става 1.
овог члана за нова путничка моторна возила из члана 192. став 1. тачка 11а је пет
година.".
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 10.
У члану 337. после става 6. додаје се став 7, који гласи:
"(7) Кад је извршилац прекршаја правно лице за радње из ст. 1. до 5.
овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
до 25.000 динара.".
Члан 11.
У члану 383. став 2. речи: "до 9.000 динара" замењују се речима: "од
5.000 динара".
Члан 12.
Члан 384. мења се и гласи:
"Члан 384.
Новчаном казном од 2.000 динара казниће се на лицу места декларант
који учини пропуст или грешку у декларацији, односно исправама приложеним уз
декларацију (члан 88а)".
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

