
           PRIJEDLOG 

 

 

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (Narodne novine, broj 

68/13, 30/14 i 115/16 ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj                   2017. 

godine donijela 

 

 

U R E D B U 

 

       o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika  

kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju 

 

 

Članak 1. 

 

  U Uredbi o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž 

osiguranja računa u povećanom trajanju (Narodne novine, broj 86/13), članku 2. stavku 1. 

točka 2. mijenja se i glasi: 

 

"2. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika koji su ovlašteni za primjenu sredstava 

prisile, primjenjuju sredstva prisile i obavljaju poslove nadzora i poslove provođenja 

carinsko-sigurnosnih mjera i to: 

 

– viši inspektor – istražitelj,                 

– inspektor – istražitelj,                                                                                                            

– carinik I. vrste – istražitelj,                                                                                                   

– voditelj smjene u Središnjem uredu,                                                                                    

– inspektor II. vrste,                                                                                                                  

– inspektor II. vrste – istražitelj,                                                                                           

– inspektor II. vrste – voditelj službene brodice,                                                                     

– carinik II. vrste,                                                                                                                     

– carinik II. vrste – vodič službenog psa,                                                                                

– carinik III. vrste,                                                                                                                    

– carinik III. vrste – istražitelj,                                                                                                 

– carinik III. vrste – vodič službenog psa,                                                                                

– carinik III. vrste – voditelj službene brodice.". 

 

Članak 2. 

 

  Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 

 

 

Klasa:                                                                                                                                               

Urbroj:                                                                                                                                                                               

 

Zagreb,                                                                                            

                        PREDSJEDNIK  

                                                                        

               mr. sc. Andrej Plenković 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine broj 68/13, 30/14 i 115/16) člankom 

94. stavak 1. propisano je da zbog težine i prirode poslova te posebnih uvjeta rada u staž 

osiguranja pojedinih ovlaštenih carinskih službenika Carinske uprave svakih 12 mjeseci 

efektivnog rada provedenih na takvim poslovima računa se kao 14 mjeseci staža osiguranja. 

 

Stavkom 2. istog članka propisano je da se radna mjesta kojima se staž osiguranja 

računa u povećanom trajanju utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske. 

 

Stupanjem na snagu dana 17. prosinca 2016. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o carinskoj službi („Narodne novine“, broj 115/16) izvršeno je daljnje usklađivanje u 

organizaciji i uređenju poslovnih procesa prvenstveno s ciljem stvaranja učinkovite, 

funkcionalne, efikasne i racionalne Carinske uprave kao upravne organizacije u sastavu 

Ministarstva financija.  

 

Temeljem gore navedenoga donesena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu 

Ministarstva financija (Narodne novine broj 54/17) i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva 

financija koji je stupio na snagu dana 1. rujna 2017., a kojim aktima su uređeni poslovni 

procesi radi postizanja što većeg stupanja funkcionalnosti na način da se izvršilo 

objedinjavanje istovjetnih i srodnih poslova u organizacijskim jedinicama i to iz razloga 

povećanja djelotvornosti temeljnih funkcija i poslovnih procesa u carinskoj službi. 

 

Sukladno gore navedenim promjenama u ustrojstvenoj strukturi Ministarstva 

financija, Carinskoj upravi Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 

2017. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za 

carinske službenike (Narodne novine, broj 78/17) koja je stupila na snagu 1. rujna 2017. 

kojom su propisana radna mjesta carinskih službenika, koeficijenti složenosti poslova i 

posebni dodaci na posebne uvjete rada, kao i stručni uvjeti za obavljanje poslova na 

propisanim radnim mjestima. 

 

Slijedom navedenog javila se nužna potreba za normativnim usklađenjem sada 

važeće Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja 

računa u povećanom trajanju (Narodne novine, broj 86/13) sa Uredbom o nazivima radnih 

mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Narodne novine, broj 

78/17) koja je stupila na snagu 1. rujna 2017. kao i potreba za racionalizacijom radnih mjesta 

na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. 

 

Stoga se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe 

o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u 

povećanom trajanju i to članka 2. stavak 1. točka 2. 

 

Naime, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za  

carinske službenike (Narodne novine broj 78/17) radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika 

koji su ovlašteni za primjenu sredstava prisile, primjenjuju sredstva prisile i obavljaju poslove 

nadzora i poslove provođenja carinsko sigurnosnih mjera propisana su na drugačiji način s 

obzirom na činjenicu da su redefinirana sukladno opisu poslova iz nadležnosti ustrojstvenih 

jedinica propisane u Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija ( Narodne novine 

54/17) i to poglavito Sektora za mobilne jedinice. 



 

Radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika u Carinskoj upravi, Središnjem 

uredu, Sektoru za mobilne jedinice, a za koja se predlaže da zbog težine i prirode poslova i 

posebnih uvjeta rada imaju  staž osiguranja računa u povećanom trajanju  sposobnost  su: viši 

inspektor - istražitelj,  inspektor- istražitelj, carinik I. vrste - istražitelj,  voditelj smjene u 

Središnjem uredu, inspektor II. vrste, inspektor II. vrste - istražitelj, inspektor II. vrste – 

voditelj službene brodice, carinik  II. vrste, carinik II. vrste – vodič  službenog psa, carinika  

III. vrste, carinika  III. vrste - istražitelj, carinika  III. vrste – vodič službenog psa i carinik III. 

vrste – voditelj službene brodice. 

 

Ovlaštenim carinskim službenicima bi se svakih 12 mjeseci provedenih na gore 

navedenim  radnim mjestima računao kao staž osiguranja u trajanju od 14 mjeseci, a to su 

radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost za zdravlje i radnu sposobnost s obzirom 

na činjenicu da isti primjenjuju sredstva prisile u obavljanju poslova nadzora i provođenja 

carinsko sigurnosnih mjera, odnosno operativnih poslova na suzbijanju krijumčarenja robe, 

ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te suzbijanju poreznih, trošarinskih i carinskih 

prijevara. 

 

Temeljem Prijedloga uredbe racionalizirao bi se broj radnih mjesta, odnosno 

ovlaštenih  carinskih službenika  koji bi ostvarivali pravo na staž osiguranja u povećanom 

trajanju s obzirom na činjenicu da rukovodeći službenici ne bi više ostvarivali navedeno 

pravo, kao ni službenici koji ne obavljaju poslove provedbe operativnih akcija u svrhu 

otkrivanja prekršajnih i kaznenih djela. 

 

Na predloženi način smanjio bi se broj radnih mjesta i broj ovlaštenih carinskih 

službenika koji  bi ostvarivali  staž osiguranja u povećanom trajanju i to za 21 službenika, a 

financijski učinak na godišnjoj razini iznosio bi oko 120.000 kn.   

 

Za provedbu predložene Uredbe nije potrebno osigurati dodatna sredstva u 

državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 


