ZAKON
O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Član 1.
U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), u članu 7. stav 3.
reči: „troškove i naknade za polaganje tog ispita,” brišu se.
Stav 4. menja se i glasi:
„Posebni stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku polaže se pred
ispitnom komisijom koju obrazuje ministar na predlog direktora Uprave carina.”
U stavu 7. reči: „posle izdavanja dozvole nastupe okolnosti iz stava 2. tačka
4) ovog člana.” zamenjuju se rečima: „se posle izdavanja dozvole izmene okolnosti iz
stava 2. tačka 4) ovog člana.”.
U stavu 8. iza reči: „posle isteka dve godine nakon napuštanja službe ili
odlaska u penziju” dodaju se reči: „u skladu sa uslovima iz stava 2. ovog člana.”.
U stavu 9. iza reči: „u carinskom postupku po isteku dve godine od dana
oduzimanja dozvole.” dodaju se reči: „Lice kojem je dozvola oduzeta dva puta nema
pravo da ponovo polaže stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, na šta
Uprava carina pazi po službenoj dužnosti.”
Član 2.
U članu 21. stav 2. posle tačke 4) dodaju se tač. 5) i 6), koje glase:
„5) za organizovanje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita i za
polaganje tog ispita;
6) za usluge čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima.”
U stavu 4. posle reči: „stava 2.” dodaju se reči: „tač. 1) - 5)”.
Stav 5. briše se.
Član 3.
U članu 26. stav 1. reči: „pet kalendarskih godina” zamenjuju se rečima: „tri
kalendarske godine”.
Član 4.
U članu 54. reči: „u skladu s propisima o deviznom poslovanju” zamenjuju se
rečima: „poslednjeg radnog dana nedelje koja prethodi nedelji u kojoj se utvrđuje
carinska vrednost”.
Član 5.
U članu 94. stav 4. posle reči: „uzoraka” dodaju se reči: „i određuje metode
analize uzoraka”.
Član 6.
U članu 249. reči: „čl. 31.” zamenjuje se rečima: „ člana 30. stav 3. tačka 7),
čl. ”.
Član 7.
U članu 256. st. 1. i 2. reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „tri godine”.

-2Član 8.
U članu 269. reči: „centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih
poena, primenom konformne metode obračuna” zamenjuje se rečima: „Narodne
banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa
od sto.”
Član 9.
U članu 275. stav 2. posle reči: „smatra se” dodaje se reč: „i”.
Član 10.
U članu 290. posle reči: „prihod budžeta Republike” zarez i reči: „a 10% od
iznosa naplaćenih kazni i 10% od iznosa naplaćene vrednosti prodate carinske robe,
pripadaju Upravi carina” brišu se.
Član 11.
U članu 297. st. 1, 2. i 3. reč: „do” zamenjuje se rečju: „od”.
Član 12.
U članu 301. reči: „centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih
poena, primenom konformne metode obračuna” zamenjuje se rečima: „Narodne
banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa
od sto.”
Član 13.
U članu 304. reči: „drugostepenom prekršajnom organu odnosno Višem
prekršajnom sudu” zamenjuje se rečima: „nadležnom prekršajnom sudu”.
Član 14.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 8. i 12. koje se primenjuju od 1. januara
2013. godine.

