Предмет: Поступање царинских органа након доношења Одлуке о привременој
забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику
Србију

У Службеном гласнику РС“, бр. 61/2022 од 26.05.2022. године, објављена је
Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности
за Републику Србију (у даљем тексту: Одлука), коју је усвојила Влада Републике Србије.
Предметна одлука ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС“ (03.06.2022. године), а примењује се 60 дана од дана објављивања.
Пре почетка примене Одлуке у унутрашњим царинарницама у прилично великом
броју случајева спроведено је извозно царињење робе обухваћене Одлуком, али иста, због
великих гужви до почетка примене није могла и да иступи са царинског подручја
Републике Србије, на који начин би се окончао започети извозни поступак те робе.
Полазећи од наведеног, а имајући у виду да је чланом 230. став 3. тачка 5)
Царинског закона („Сл. гласник РС", 95/18...118/21) прописано да роба која се износи са
царинског подручја Републике Србије, према потреби, може да подлеже забранама и
ограничењима која су оправдана, између осталог, и на основу мера трговинске политике,
наметнуло се питање да ли се за робу, која је пре почетка примене Одлуке извозно
оцарињена у унутрашњим царинарницама, али иста није и напустила царинско подручја
Републике Србије до почетка примене Одлуке, може дозволити да напусти царинско
подручје Републике Србије након почетка примене Одлуке.
С тим у вези, а у сврху правилне примене прописа у односу на наведено, Управа
царина обратила се Министарству финансија-Сектору за царински систем и политику,
које се по том основу обратило Министарству трговине, туризма и комуникација.

С тим у вези, Министарство трговине, туризма и телекомуникације је у свом акту
број: 110-00-722/2022-10 од 08.06.2022. године, у истом је указало, између осталог, да је
до проблема са иступом робе из нашег царинског подручја (робе која је предмет Одлуке),
а која је претходно извозно оцарињена, дошло услед кратког рока од доношења Одлуке
до њене примене, те да то министарство сматра да је рок од 8 дана заиста кратак (иако је
ургентна ситуација тако налагала), да би се започети послови реализовали и привредници
прилагодили новонасталој ситуацији, посебно имајући у виду да је Уредбом о ближим
условима за издавање, коришћење и укидање дозвола за извоз, увоз, односно транзит робе
и расподелу квота („Службени гласник РС“, р. 47/2010), предвиђен рок од 21 дан од
објављивања одлуке о ограничењу до њене примене, управо ради благовремене припреме
привредних субјеката.

Такође, имајући у виду да у предметном акту Министарство трговине, туризма и
телекомуникација указује и на чињеницу да прописани рок може да проузрокује штете
привредним субјектима, те да уколико би се омогућио иступ робе која је предмет
Одлуке, а која је претходно извозно оцарињена пре ступања на снагу исте,
потенцијална штета за привреду била би спречена, а ефекти Одлуке не би били
значајно нарушени.
Полазећи од свега претходно изнетог, а посебно имајући у виду наводе из акта
надлежног министарства, роба која је предмет Одлуке и која је претходно извозно
оцарињена пре ступања на снагу Одлуке, може иступити из царинског подручја
Републике Србије.
(Акт Управе царина број : 148-I-030-01-139/3/2022 од 09.06.2022. године)

