
OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA I PRAVNI 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE 

PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU 

NA NEODREĐENO VRIJEME – REDOVITI PRIJAM 

KLASA: 112-01/19-01/101, URBROJ: 513-02-1820/26-19-8 od 20. studenog 2019. 

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez 

obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

 

I. SREDIŠNJI URED 

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV 

Služba za carinske postupke 

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav 

 

1. Samostalni upravni referent  - vježbenik - 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Sudjeluje u praćenju primjene carinsko-sigurnosnih propisa te u izradi nacrta uputa i drugih 

mjera za njihovu djelotvorniju provedbu, obavlja poslove provedbe upravnih i drugih postupaka 

iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za 

provedbu carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave, kao i poslovima 

usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske Službe, surađuje u 

pripremi stručnih podloga za donošenje carinsko-sigurnosnih propisa iz djelokruga 

Ministarstva financija, provodi upravne postupke u djelokrugu Središnjega ureda u dijelu koji 

se odnosi na odobravanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta, provodi Službene radnje 

koje se odnose na dodjelu EORI broja te općenito primjenu sustava registracije i identifikacije 

gospodarskih subjekata (EORI sustava), priprema stručne i provedbene podloge za primjenu 

sigurnosnih mjera u vezi s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja i općenito 

mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima, surađuje u obavljanju poslova 

sustavnog praćenja carinsko-sigurnosnih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa 

pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-

sigurnosnom sustavu, kao i postupaka i stručnih podloga za donošenje carinsko-sigurnosnih 

propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu, obavlja poslove proučavanja 

i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinsko-sigurnosnog prava, sudjeluje u radu tijela 

Europske komisije u području carinsko-sigurnosnog uređenja te surađuje u poslovima 

organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u 

implementaciji instituta carinsko-sigurnosnog sustava Europske unije, sudjeluje u postupcima 

osposobljavanja carinskih Službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i 

postupanja, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE 

Služba za energente i električnu energiju 

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva 

 

2.   Stručni suradnik – vježbenik  - 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Obavlja stručne poslove iz opisa poslova Odjela i odgovoran je za pravilno, zakonito i 

pravodobno obavljanje dodijeljenih poslova; sudjeluje u izradi uputa i drugih akata kojima se 



usmjerava provedba propisa o oporezivanju električne energije, prirodnog plina i krutih goriva; 

izrađuje mišljenja na upite Područnih carinskih ureda, drugih tijela i trošarinskih obveznika; 

vodi evidencije i obrađuje podatke pohranjene u informatičkim aplikacijama o izvješćima 

trošarinskih obveznika nadležnih Područnih carinskih ureda; sačinjava poslovna izvješća i 

analize, sudjeluje u rješavanju problematike vezane za carinske postupke s trošarinskim 

proizvodima – električna energija, prirodni plin i kruta goriva; izrađuje analize potrebne za 

praćenje visine trošarine na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; izrađuje analize 

potrošnje električne energije, prirodnog plina i krutih goriva temeljem količinskih izvješća; 

sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske komisije u području trošarina; surađuje sa 

ovlaštenim carinskim službenicima ustrojstvenih jedinicama Područnih carinskih ureda u svrhu 

rješavanja operativnih problema iz djelokruga nadležnosti; surađuje u poslovima vezanim za 

pripremu stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama u dijelu oporezivanja električne 

energije, prirodnog plina i krutih goriva; vrši preglede i nadzor nad statističkim izvješćima za 

električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; sudjeluje na savjetovanjima i stručnim 

sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada Odjela; prati propise čija je primjena od 

utjecaja na oporezivanje električne energije, prirodnog plina i krutih goriva; sudjeluje u 

predlaganju profila za unos u Sustav upravljanja rizicima i davanju inicijative za uvođenje 

informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjeluje u educiranju carinskih 

službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o oporezivanju električne energije, 

prirodnog plina i krutih goriva; vodi upravne postupke iz djelokruga rada Odjela; obavlja i 

druge poslove povezane s područjem djelokruga rada. 

 

SEKTOR ZA NADZOR 

Služba za analitičku podršku 

 

 3. Stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Obavlja manje složene poslove u provođenju mjera nadzora nad primjenom zakona i drugih 

propisa iz djelokruga rada Službe; obavlja poslove pružanja uzajamne pomoći i suradnje sa 

drugim nadležnim tijelima državne uprave kao i  carinskim administracijama država članica 

Europske unije u prevenciji, otkrivanju i sankcioniranju carinskih, trošarinskih i drugih 

prijevara s obilježjima kaznenih dijela u svezi s prekograničnim prometom komercijalnih i 

drugih roba; prikuplja obavijesti i podatke o počinjenim carinskim i trošarinskim prekršajima i 

kaznenim djelima; prati i analizira dostavljene informacije i uočene pojave koje pogoduju 

nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa; sudjeluje u provedbi operativnih 

akcija; izrađuje pojedinačna izvješća o neupravnim predmetima, te mjesečna i godišnja izvješća 

o radu; sudjeluje na stručnim radnim sastancima i stručnim edukacijama na nacionalnoj i 

međunarodnoj razini i tijelima Europske Komisije vezano uz djelokrug rada Službe; obavlja i 

druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE 

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb 

 

 4. Carinik III. vrste – vježbenik – 3 izvršitelja 

Opis poslova i zadaća: 

Provodi poslove nadzora iz djelokruga rada Službe; Podnosi prijave o počinjenom prekršaju, 

prekršajne naloge i kaznene prijave; Prikuplja podatke i informacije o mogućim indicijama i 

sumnjama o počinjenju prekršaja i kaznenih djela; Provodi dokazne radnje u prekršajnom i 

kaznenom postupku; Sudjeluje u izradi godišnjih i periodičnih planova i izvješća o radu; 

Prikuplja podatke i izrađuje propisane evidencije i izvješća; Pokreće postupak radi naplate 

propisanih javnih davanja; Surađuje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima 



državne, javne i lokalne uprave, pravnim i fizičkim osobama  iz područja svog djelokruga rada; 

Sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije; Po potrebi izdaje upozorenja i zapovijedi 

te ima pravo primijeniti sredstva prisile; Provodi i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

SEKTOR ZA FINANCIJE 

Služba za obvezna davanja 

Odjel za trošarinska i porezna davanja 

 

 5. Stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Obavlja poslove vezane uz vođenje evidencije trošarinskih i poreznih obveznika, uplatnih 

računa i načina uplaćivanja prihoda, te obradu izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda. Prati 

financijska zaduženja trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja obveza u zadanom 

zakonskom roku. Prati naplatu po pojedinom trošarinskom i poreznom obvezniku i u cijelosti. 

Vodi upravne postupke iz djelokruga rada Odjela Obavlja poslove vezano za praćenje i 

postupanje u predstečajnom i stečajnom postupku, te stečaju potrošača. Objedinjuje podatke za 

rješavanje povodom zahtjeva trošarinskog i poreznog obveznika za odgodom plaćanja, 

obročnom otplatom, sklapanje upravnog ugovora i otpisom duga. Prati izvršenje obveza po 

rješenjima za odgodu plaćanja i obročnu otplatu te upravnim ugovorima u suradnji sa 

Područnim carinskim uredima. Postupa temeljem Direktive EU o uzajamnoj pomoći pri naplati 

duga. Izrađuje izvješća o stanju duga trošarinskih i poreznih obveznika te ostala izvješća iz 

djelokruga rada Odjela na mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini. Izrađuje izvješća o 

količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za 

financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željeznica Obavlja i druge poslove po nalogu 

nadređenog. 

 

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, 

EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU 

Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala 

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima 

 

 6. Samostalni upravni referent – vježbenik – 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Sudjeluje u izradi prijedloga za donošenje podzakonskih akata i drugih propisa iz svog 

djelokruga. Prati zakonsku regulativu iz svog područja rada. Prati statusna prava službenika i 

namještenika Carinske uprave, te njihov rad i napredovanje u službi. Obavlja poslove koji se 

odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika. 

Vodi upravne postupke iz djelokruga rada Službe. Sudjeluje u obradi predmeta, predstavki i 

prigovora iz djelokruga rada Službe. Prati stanje u određenim upravnim područjima. Poduzima 

zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita. Surađuje s područnim carinskim 

uredima u području svog djelokruga rada. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

 

II. PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB 

CARINSKI URED ZAGREB I 

Služba za nadzor 

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza 

 

7.  Carinik I. vrste – vježbenik – 2 izvršitelja 

Opis poslova i zadaća: 



Provodi poslove poreznih i trošarinskih provjera te provjera posebnih poreza, trošarinskih 

obveznika i obveznika posebnih poreza te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno 

povezane s predmetom provjere. Provodi poslove inspekcijskih nadzora i provjera kod 

trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate 

trošarina, posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom 

preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom trošarinskih 

proizvoda i proizvoda na koje se plaća posebni porez. Po potrebi obavlja poslove nadzora nad 

provedbom propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izvješćuje voditelja Odjela o svim 

pitanjima iz svog djelokruga. Surađuje  sa voditeljem Odjela  u pronalaženju  najboljeg načina 

postupanja iz djelokruga rada. Prima stranke, daje stručna pojašnjenja iz djelokruga rada, te 

surađuje s nadležnim poreznim, inspekcijskim, policijskim i drugim tijelima državne uprave, 

predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima i provodi radnje analize rizika u sustavu 

kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, obavlja poslove u vezi rukovanja markicama za 

označavanje alkohola i alkoholnih pića. Sudjeluje u rješavanju upravnih predmeta iz djelokruga 

rada, izrađuje izvješća i informacije o radu Odjela, te izrađuje akte po upitima stranaka. 

Sudjeluje u izradi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko 

skladište, odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, odobrenja za 

registriranog primatelja, odobrenja za registriranog pošiljatelja, odobrenja za trošarinskog 

zastupnika kod prodaje na daljinu, porezna odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog 

skladišta i za porezno skladište, sudjeluje u donošenju drugih statusno-pravnih odobrenja te u 

odobravanju drugih trošarinskih i poreznih statusa, sudjeluje u izdavanju isprava o činjenicama 

o kojima se vodi službena evidencija, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom trošarina za 

robe na koje je u domaćem prometu plaćena trošarina, donosi rješenja o naplati i povratu 

trošarine i posebnih poreza, rješenja o oslobođenju od plaćanja trošarine te druga rješenja 

sukladno trošarinskim propisima i propisima o posebnim porezima, rješava upite obveznika i 

drugih osoba o uvjetima i načinu ostvarivanja prava. Provodi radnje pokretanja postupka 

naplate, iniciranja poreznog nadzora i provjera, podnošenja kaznenih prijava, pokretanja 

prekršajnog postupka i izdavanja prekršajnih naloga. Sudjeluje u izradi mišljenja o visini 

jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku i knjiži obvezna davanja 

u odgovarajuće knjigovodstvene evidencije. Donosi rješenja o uništenju proizvoda pod 

trošarinskim nadzorom. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu 

nadređenog. 

 

CARINSKI URED ZAGREB II 

Služba za nadzor 

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja 

 

 8. Carinik I. vrste – vježbenik – 2 izvršitelja 

Opis poslova i zadaća: 

Provodi poslove inspekcijskih nadzora, poreznih i carinskih provjera, provjera kod deklaranata, 

primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, uključujući obveznike 

obračuna i plaćanja trošarina i posebnih poreza nastalih u carinskim postupcima, te drugih 

davanja i drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno povezane s predmetom provjere. 

Obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa iz nadležnosti Carinske uprave. Obavlja 

poslove nadzora nad provedbom propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Obavlja provjere 

i razmjenu informacija u okviru međunarodne pravne pomoći po carinskim pitanjima. Sudjeluje 

u izradi plana i pripremama provjera. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena 

plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi. Obavlja provjeru provođenja 

postupaka s gospodarskim učinkom. Analizira i procjenjuje rizik u pogledu uvoza i izvoza 

osjetljive robe, njene vrijednosti i  svrstavanja iste u Carinsku tarifu te podrijetla robe. U okviru 

međunarodne suradnje provjerava račune izvezene robe po zahtjevima inozemne administracije 



u skladu s međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini. Provjerava podrijetlo robe po 

zahtjevima stranih administracija u skladu s međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini. 

Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave u postupku naknadne provjere podrijetla robe 

na osnovu prijedloga i zahtjeva carinskih ureda. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske 

vrijednosti i svrstavanja robe po carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Na 

osnovi rezultata provjera sastavlja zapisnike o poduzetim radnjama i činjenicama utvrđenim u 

postupku, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge, ili kaznene prijave 

nadležnom tijelu i izrađuje prekršajne naloge, obavještava porezno tijelo o činjenicama 

značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja. Vodi upravni postupak iz djelokruga 

rada Odjela. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu. Utvrđuje 

izvršnost upravnih predmeta. U propisanom roku knjiži rješenja iz svoje nadležnosti i dostavlja 

ih Odjelu za obvezna davanja. Vodi razne evidencije i izrađuje izvješća iz djelokruga rada 

Odjela. Sudjeluje u radu povjerenstava i komisija. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske 

uprave i drugim područnim carinskim uredima te s nadležnim poreznim, inspekcijskim, 

policijskim i drugim tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima iz područja djelokruga rada 

Odjela. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje  upite vezane za nejasnoće u primjeni 

propisa iz djelokruga  rada Carinskog ureda. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. 

 

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza 

 

9.  Carinik I. vrste – vježbenik – 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Provodi poslove poreznih i trošarinskih provjera te provjera posebnih poreza, trošarinskih 

obveznika i obveznika posebnih poreza te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno 

povezane s predmetom provjere. Provodi poslove inspekcijskih nadzora i provjera kod 

trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate 

trošarina, posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom 

preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom trošarinskih 

proizvoda i proizvoda na koje se plaća posebni porez. Po potrebi obavlja poslove nadzora nad 

provedbom propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izvješćuje voditelja Odjela o svim 

pitanjima iz svog djelokruga. Surađuje  sa voditeljem Odjela  u pronalaženju  najboljeg načina 

postupanja iz djelokruga rada. Prima stranke, daje stručna pojašnjenja iz djelokruga rada, te 

surađuje s nadležnim poreznim, inspekcijskim, policijskim i drugim tijelima državne uprave, 

predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima i provodi radnje analize rizika u sustavu 

kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, obavlja poslove u vezi rukovanja markicama za 

označavanje alkohola i alkoholnih pića. Sudjeluje u rješavanju upravnih predmeta iz djelokruga 

rada, izrađuje izvješća i informacije o radu Odjela, te izrađuje akte po upitima stranaka. 

Sudjeluje u izradi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko 

skladište, odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, odobrenja za 

registriranog primatelja, odobrenja za registriranog pošiljatelja, odobrenja za trošarinskog 

zastupnika kod prodaje na daljinu, porezna odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog 

skladišta i za porezno skladište, sudjeluje u donošenju drugih statusno-pravnih odobrenja te u 

odobravanju drugih trošarinskih i poreznih statusa, sudjeluje u izdavanju isprava o činjenicama 

o kojima se vodi službena evidencija, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom trošarina za 

robe na koje je u domaćem prometu plaćena trošarina, donosi rješenja o naplati i povratu 

trošarine i posebnih poreza, rješenja o oslobođenju od plaćanja trošarine te druga rješenja 

sukladno trošarinskim propisima i propisima o posebnim porezima, rješava upite obveznika i 

drugih osoba o uvjetima i načinu ostvarivanja prava. Provodi radnje pokretanja postupka 

naplate, iniciranja poreznog nadzora i provjera, podnošenja kaznenih prijava, pokretanja 

prekršajnog postupka i izdavanja prekršajnih naloga. Sudjeluje u izradi mišljenja o visini 

jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku i knjiži obvezna davanja 



u odgovarajuće knjigovodstvene evidencije. Donosi rješenja o uništenju proizvoda pod 

trošarinskim nadzorom. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu 

nadređenog. 

 

 

III. PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK 

 

GRANIČNI CARINSKI URED BAJAKOVO 

 

10. Carinik II. vrste – vježbenik – 1 izvršitelj 

Opis poslova i zadaća: 

Prati propise iz djelokruga rada Službe. Provodi carinski nadzor nad stranom robom, nadzor 

nad domaćom robom stavljenom u postupak radi izvoza. Preuzima podnesene carinske 

deklaracije s upisanim nalogom. Provjerava carinske deklaracije i robe po nalogu kontrolora 

sukladno važećim propisima Europske unije i Republike Hrvatske te aktima Središnjeg ureda. 

Mijenja očite greške u informacijskom sustavu. Utvrđuje elemente za obračun carine, posebnih 

poreza, poreza na dodanu vrijednost te drugih propisanih davanja. Utvrđuje carinsku vrijednost 

i razvrstavanje robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife te utvrđuje podrijetlo robe u skladu 

s važećim propisima i međunarodnim sporazumima; obračunava i naplaćuje carine i druga 

javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih 

postupaka; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, 

poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i 

otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; sudjeluje u provjeri uvjeta za stjecanje statusa korisnika 

slobodne zone i provjerava rad korisnika slobodne zone,  osigurava pravilnu primjene carinskih 

i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo 

raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora;  provodi carinsko-sigurnosne 

mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u 

prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim 

prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog 

vlasništva;  vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o 

prijevozu u cestovnom prometu; provodi nadzor nad radom carinskog skladišta; obavlja nadzor 

i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva 

djela s tim u vezi; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe. 

 

GRANIČNI CARINSKI URED SLAVONSKI BROD 

 

 11. Carinik III. vrste – vježbenik – 2 izvršitelja 

Opis poslova i zadaća: 

Prati propise iz djelokruga rada carinske službe. Provjerava da li je roba podnesena. Nadzire 

robu odnosno provjerava postojanje carinskih obilježja na prijevoznom sredstvu ili robi, 

provjerava njegovu istovjetnost s upisanim obilježjem u JCD te prije puštanja robe skida 

obilježje (kod uvoza) i stavlja obilježje na prijevozno sredstvo ili robu i upisuje ga u JCD (kod 

izvoza). Utvrđuje elemente za obračun carine, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost te 

drugih propisanih davanja u putničkom prometu. Obavlja nadzor i kontrolu unosa, uvoza, 

izvoza ili provoza robe za koje su propisane posebne mjere u svrhu sigurnosti, zaštite zdravlja 

i života ljudi, životinja i bilja, zaštite kulturne baštine, zaštite nacionalnog blaga i zaštite 

intelektualnoga vlasništva. Provjerava i evidentira  unos roba koje podliježu graničnom 

inspekcijskom nadzoru, uz provjeru priloženih uvjerenja, certifikata, dozvola i slično. Obavlja 

nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja, te sprječava i otkriva 

kažnjiva djela s tim u vezi.  Prihvaća podnesene carinske deklaracije s upisanim nalogom koje 



mu dodijeli kontrolor ili nadređeni službenik, provjerava carinske deklaracije i robu po nalogu 

kontrolora, prihvaća podnesene nepotpune deklaracije u obliku komercijalnih isprava kojima 

se roba pušta u slobodan promet na osnovu odobrenja koje je izdala Carinska uprava. 

Provjerava nepotpunu deklaraciju te obavlja pregled pošiljki za koje je odobren 

pojednostavljeni postupak. Uzima uzorke robe i dostavlja ih na analizu. Vraća neispravne 

deklaracije prije prihvaćanja s upisanim razlozima vraćanja. Upisuje rezultate provjere. 

Sastavlja zapisnike o utvrđenom stanju po provjerama. Mijenja očite greške u informacijskom 

sustavu. Preuzima i evidentira skraćene deklaracije, te prati rokove privremenog smještaja i 

privremenog smještaja po rješenjima u skraćenom postupku. Preuzima i evidentira provozne 

deklaracije, te prati statuse pošiljaka. Provjerava količinsko ili koletarno stanje robe te 

jednostavno tarifiranje roba po nalogu kontrolora. Provjerava licence i dozvole  prijevoznika 

roba. Obavlja nadzor pri istovaru i pretovaru pošiljki, te provjerava točnost i ispravnost 

prijavljenih količina roba. Obavlja nadzor robe u carinskim skladištima, provjerava evidencije 

posjednika istih i uspoređuje ih sa stvarnim stanjem u skladištu, te izrađuje zapisnik o 

manjku/višku robe. Obavlja nadzor robe pri istovaru robe kod ovlaštenog primatelja. Obavlja 

nadzor nad robom visokog rizika po tvrtkama. Obavlja nadzor nad uništenjem robe pod 

carinskim nadzorom. Dnevno ispunjava TIR aplikaciju o završenim TIR postupcima. Šalje 

izvješća o sumnjivim pošiljkama na odredišnu ustrojstvenu jedinicu i Operativnom dežurstvu. 

Provjerava prijevozna sredstava kod izvanrednih događaja (prometne nesreće i sl.). Podnosi 

prijave za pokretanje prekršajnih postupaka. Preuzima pismena nastala unutar Carinskog 

Ureda, urudžbira ih i otprema. Obavlja prijam, pregled, razvrstavanje i evidentiranje pristigle 

pošte i obavlja upis iste u urudžbeni zapisnik. Preuzima registraturnu građu, sortira je po vrsti i 

kronološkom redu, uvezuje je i odlaže, vodi evidenciju o stanju arhive, daje prijedlog za 

uništenje iste, te po potrebi sudjeluje kod premještanja i uništenja iste. Prati pravovremenost 

uplata i dostavlja na naplatu s bankovnih garancija. Obavlja radnje carinskog, poreznog i 

trošarinskog nadzora i provjere radi osiguranja pravilne primjene carinskih, poreznih,  

trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti carinske Službe te pokreće postupke radi naplate 

propisanih javnih davanja, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, izrađuje prekršajne naloge, 

podnosi optužne prijedloge, obavijesti o počinjenom prekršaju i kaznene prijave tijelima 

nadležnim za provođenje prekršajnih i kaznenih postupaka. Obavlja i druge poslove po nalogu 

nadređenog. 

 

 

2. PODACI O PLAĆI 

 

Plaća carinskog službenika određuje se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima 

i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01) i Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Narodne novine, broj 78/17), na 

temelju odredbe članka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 

92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/18, 

61/17, 70/19 i 98/19). 

 

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog 

mjesta najniže složenosti njegove vrste. 

 

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz Javnog natječaja su: 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 6. – samostalni upravni referent, te 2., 3. i 5. – stručni 

suradnik – 1,242. 

Za radna mjesta pod rednim brojem 7., 8. i 9. – carinik I. vrste – 1,406. 

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. – carinik II. vrste – 1,088. 



Za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 11. – carinik III. vrste – 0,873. 

 

Sukladno odredbi članka 3., stavka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 

složenosti poslova za carinske službenike propisan je dodatak za poslove s posebnim uvjetima 

rada u visini: 

- za radna mjesta pod rednim brojem 7., 8. i 9. - carinik I. vrste – 10% na osnovnu plaću. 

- za radno mjesto pod rednim brojem 10. - carinik II. vrste - 15% na osnovnu plaću. 

- za radno mjesto pod rednim brojem 4. - carinik III. vrste - 25% na osnovnu plaću. 

- za radno mjesto pod rednim brojem 11. - carinik III. vrste - 22% na osnovnu plaću. 

 

3. SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA 

Testiranje se sastoji od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni 

natječaj (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). 

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. 

Svaki dio provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj vrednuje se 

bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako 

je za svako dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. 

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može 

sudjelovati u daljnjem postupku. 

Testiranje se provodi u dvije faze. 

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. 

Prva faza testiranja za kandidate sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje 

je raspisan javni natječaj. 

Provjera znanja obavlja se pisanim putem. 

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi 

testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj 

izvršitelja, taj broj se povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja 

zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su 

zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja 

pozvat će se u drugu fazu testiranja. 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu. 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i 

drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja 

zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati koji su 

zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog 

testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. 



Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua 

vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio 

najmanje 5 bodova. 

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju 

bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima (intervju) objavit će se 

najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva financija, 

Carinske uprave, www.carina.gov.hr. 

 

4. PRAVNI IZVORI 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta 

Pitanja kojima se testira provjera znanja osnova upravnog područja bitnih za obavljanje poslova 

radnog mjesta temelje se na sljedećim pravnim izvorima: 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. samostalni upravni referent, radna mjesta pod 

rednim brojem 2., 3. i 5. stručni suradnik te radna mjesta pod rednim brojem 7., 8. i 9. 

carinik I. vrste: 

- Zakon o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19) 

- Zakon o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18) 

- Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine, broj 

40/16) 

- Uredba (EU) br. 952/2013 od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Službeni 

list EU L 269, str.1; Ispravak SL L 287, 29.10.2013., str.90.; Ispravak SL L 70, 

14.3.2015., str.64.; Ispravak SL L 267, 30.9.2016., str.2. i Uredba (EU) 2016/2339 od 

14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u 

pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, 

SL L 354, 23.12.2016., str.32. 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. carinik III. vrste: 

- Zakon o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19): 

članci 1. – 20., članci 24. – 59. 

- Zakon o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18): 

članci 1. – 7., članci 14. – 29., članak 31., članci 35. – 55., članci 60. – 70., članci 82. 

– 89., članci 96. – 98., članci 105., 106. i 115. 

- Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine, broj 

40/16): 

članci 1. – 12., članci 29. – 32. 

- Uredba (EU) br. 952/2013 od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Službeni 

list EU L 269, str.1.; Ispravak SL L 287, 29.10.2013., str.90.; Ispravak SL L 70, 

14.3.2015., str.64.; Ispravak SL L 267, 30.9.2016., str.2. i Uredba (EU) 2016/2339 od 

14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u 

pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, 

SL L 354, 23.12.2016., str.32: 

http://www.carina.gov.hr/


članci 1. – 5., članci 56. – 57. 

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. samostalni upravni referent: 

- Zakon o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19) 

- Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 

150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 

98/19) 

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. carinik II. vrste i radno mjesto pod rednim 

brojem 11. carinik III. vrste: 

- Zakon o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19): 

članci 1. – 20., članci 24. – 59. 

- Zakon o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18): 

članci 1. – 7., članci 14. – 29., članak 31., članci 35. – 55., članci 60. – 70., članci 82. 

– 89., članci 96. – 98., članci 105. i 106. 

- Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine, broj 

40/16): 

članci 1. – 12., članci 29. – 32. 

- Uredba (EU) br. 952/2013 od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Službeni 

list EU L 269, str.1.; Ispravak SL L 287, 29.10.2013., str.90.; Ispravak SL L 70, 

14.3.2015., str.64.; Ispravak SL L 267, 30.9.2016., str.2. i Uredba (EU) 2016/2339 od 

14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u 

pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, 

SL L 354, 23.12.2016., str.32: 

članci 1. – 5., članci 56. – 57. 

 

Provjera znanja stranog jezika (engleski ili njemački ili francuski ili talijanski) 

Pitanja kojima se testira provjera znanja stranog jezika (engleski ili njemački ili francuski ili 

talijanski) temelje se na sljedećoj literaturi: 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9.: 

- Literatura za razinu znanja A2 

Za radna mjesta pod rednim brojem 4., 10. i 11.: 

- Literatura za razinu znanja A1 

 

Provjera znanja rada na računalu 

Pitanja kojima se testira provjera znanja rada na računalu za sva radna mjesta temelje se na 

sljedećoj literaturi: 

- Priručnici za operativni sustav Windows (verzija 7 i 10), uredski paket za obradu teksta 

i korištenje elektroničke pošte 

 


