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Zagreb,

29. veljače 2012.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, s Konačnim
prijedlogom zakona

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
85/2010 – pročišćeni tekst) i članaka 129. i 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, s
Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.
Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Slavka Linića, ministra financija, mr. sc.
Borisa Lalovca, zamjenika ministra financija i mr. sc. Zlatka Grabara, pomoćnika ministra
financija i ravnatelja Carinske uprave.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, veljača 2012.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka
4. i članka 117. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni
tekst).
II.
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine, br. 83/2009 i 49/2011), uređuje
se ustrojstvo, djelokrug, upravljanje carinskom službom, ovlasti, odgovornosti carinskih
službenika, te posebnosti u radno-pravnom položaju i materijalnim pravima carinskih
službenika; disciplinsko sudovanje.
Izmjene Zakona o carinskoj službi predlažu se radi obveze o donošenju
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave.
Navedenim predloženim izmjenama Zakona o carinskoj službi razrađuje se
upravljanje Carinskom upravom, način imenovanja ravnatelja, kao i način na koji se državni
službenici raspoređuju na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja. Također
se propisuje da ravnatelj može imati dva zamjenika ravnatelja, a isto tako propisuje se
odgovornost zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, voditelja službe i voditelja odjela u
Središnjem uredu.
III.
OCJENA
ZAKONA

I

IZVORI

POTREBNIH

SREDSTAVA

ZA

PROVOĐENJE

Za provedbu ovoga Zakona osigurana su financijska sredstva u državnom
proračunu Republike Hrvatske.
IV.
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE OVOGA ZAKONA
PO HITNOM POSTUPKU
U skladu s člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje
ovoga Zakona po hitnom postupku. U svrhu efikasnije reorganizacijske strukture
Ministarstva financija, Carinske uprave i učinkovitog rukovođenja predlaže se donošenje
Zakona po hitnom postupku, te se ujedno iz istih razloga predlaže stupanje na snagu Zakona
danom objave u Narodnim novinama.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.
U Zakonu o carinskoj službi (Narodne novine, br. 83/2009 i 49/2011), članak 5.
mijenja se i glasi:
"Članak 5.
(1)
Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom
Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenici ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.
(2)
Ravnatelja Carinske uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na
prijedlog ministra financija.
(3)
Službenike Carinske uprave na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika
ravnatelja raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave.".
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Članak 6.
(1)
Ravnatelj Carinske uprave može imati dva zamjenika ravnatelja.
(2)
Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti
te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Ukoliko ravnatelj ima dva zamjenika,
ravnatelj će odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju spriječenosti ili
odsutnosti.
(3)
Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju, ministru i zamjeniku
ministra.
(4)
Pomoćnik ravnatelja upravlja radom sektora u Središnjem uredu te obavlja
druge poslove iz djelokruga rada Carinske uprave koje mu povjeri ravnatelj.
(5)
Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovoran je
ravnatelju, ministru i zamjeniku ministra.
(6)
Voditelj službe upravlja radom službe u Središnjem uredu te za svoj rad i rad
službe odgovara pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.
(7)
Voditelj odjela upravlja radom odjela u Središnjem uredu te za svoj rad i rad
odjela odgovara voditelju službe, pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.".
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
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OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1. – 2.
Ovim odredbama propisuje se da Carinskom upravom upravlja ravnatelj, a u radu mu
pomažu zamjenici ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.
Propisuje se i način imenovanja ravnatelja, kao i način na koji se državni službenici
raspoređuju na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.
Također se propisuje da ravnatelj može imati dva zamjenika ravnatelja. Drugi zamjenik se
predlaže iz razloga što je Carinska uprava, upravna organizacija u sastavu Ministarstva
financija u kojoj je zaposleno 3079 službenika i namještenika, kao i zbog specifičnog i
velikog područja rada za koje je nadležna Carinska uprava, a koja je utvrđena u člancima 3.,
9. i 10. Zakona o carinskoj službi (Narodne novine, br. 83/2009 i 49/2011), a koje zadaće se
obavljaju u Središnjem uredu i 17 carinarnica, 115 carinskih ispostava i 121 carinskih
odjeljaka.
Isto tako, propisuje se odgovornost zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, voditelja
službe i voditelja odjela u Središnjem uredu.

Uz članak 3.
Ovom odredbom utvrđuje se dan stupanja na snagu ovoga Zakona.
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TEKST ODREDBI ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
(Narodne novine, br. 83/2009 i 49/2011) KOJE SE MIJENJAJU

Članak 5.
(1)
Carinskom upravom upravlja ravnatelj koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda,
a u radu mu pomaže zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.
(2)
Službenike Carinske uprave na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika
ravnatelja raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja.
Članak 6.
(1)
Zamjenik ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve
poslove iz djelokruga rada Carinske uprave, kao i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.
(2)

Zamjenik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju.

(3)
Pomoćnici ravnatelja upravljaju radom određenih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Središnjeg ureda te obavljaju i druge poslove iz djelokruga Carinske uprave koje im povjeri
ravnatelj.
(4)
Pomoćnici ravnatelja odgovorni su ravnatelju Carinske uprave za rad određene
ustrojstvene jedinice kojom upravljaju te za zakonito i djelotvorno obavljanje poslova iz
djelokruga odnosne ustrojstvene jedinice u carinarnicama.

