Naš znak: 208/05

U Zagrebu, 31. svibnja 2005.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Gđa Jadranka Kosor, dipl. iur.
MINISTARSTVO OBRANE
Ministar, gosp. Berislav Rončević
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
Državni tajnik, gosp. Antun Palarić
MINISTARSTVO FINANCIJA
Carinska uprava
Središnji ured

PREDMET:
Veza:

Obavijest o zapošljavanju službenika
i namještenika u Carinsku upravu

Dopis Carinske uprave, KLASA: 080-01/05-01/05,
URBROJ: 513-02-1820/3-05-18 od 30. svibnja 2005. godine
Poštovani,

Carinska uprava obavijestila je Sindikat državnih i lokalnih službenika i
namještenika RH, sukladno obvezi utvrđenoj člankom 79. Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike, o raspisanom natječaju i oglasu za prijam oko
200 službenika i namještenika u Carinsku upravu.
Budući da se u Ministarstvu obrane u sklopu preustroja Oružanih snaga
očekuje višak od 450 državnih službenika i namještenika koji će se, sukladno
zapovijedi načelnika Glavnog stožera OSRH, klasa: 023-03/05-08/01, urbroj: 51206-05-459 od 27. svibnja 2005. godine, staviti na raspolaganje s 1. rujnom 2005.
godine, Sindikat smatra da novo zapošljavanje u Carinskoj upravi treba provesti
uz maksimalno uvažavanje ove činjenice odnosno mogućnosti da se budući višak
državnih službenika u sustavu obrane zbrine kroz zapošljavanje u Carinskoj
upravi.
S time u svezi Sindikat traži da se u duhu odredbe članka 12. stavka 2.
i 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se državnom tijelu
nadležnom za poslove opće uprave i čelnicima državnih tijela nalaže obveza
obavješćivanja o službenicima koji su na raspolaganju, odnosno zabranjuje
popunjavanje radnih mjesta putem natječaja ukoliko na raspolaganju ima
službenika koji ispunjavaju uvjete natječaja, održi međuresorni sastanak
Ministarstva obitelji, hrvatskih branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
Ministarstva obrane, Carinske uprave i Središnjeg državnog ureda za upravu s
ciljem utvrđivanja mogućnosti zbrinjavanja viška državnih službenika i
namještenika iz sustava obrane.
U tom smislu moguće je situaciju razriješiti primjenom instituta
premještaja, sukladno odredbi članka 96. Zakona o državnim službenicima i

namještenicima, koja predviđa premještaj službenika na drugo radno mjesto u
drugom državnom tijelu.
Skrećemo pozornost da se uglavnom radi o braniteljima Domovinskog
rata i potencijalnom socijalnom problemu s brojnim posljedicama po njihove
obitelji u kojima su često i jedini članovi koji privređuju.
Stoga tražimo da se utvrdi broj državnih službenika i namještenika koji
će se u sklopu preustroja OSRH staviti na raspolaganje Vladi RH, a koji se
sukladno njihovoj kvalifikacijskoj strukturi i uvjetima natječaja i oglasa za
zapošljavanje u Carinskoj upravi mogu zbrinuti premještajem, odnosno
zapošljavanjem u ovome državnom tijelu.
Mišljenja smo da je neprimjereno i nesvrsishodno ovakvo neusklađeno
zapošljavanje i otpuštanje državnih službenika i namještenika, koje za posljedicu
ima zapošljavanje dvjestotinjak novih državnih službenika i namještenika, dok se
istovremeno očekuje stavljanje na raspolaganje 450 postojećih.
Također, u slučaju otpuštanja hrvatskih branitelja to je i nepravedno i
nemoralno i u suprotnosti s deklariranom politikom hrvatske vlade.
Molimo Vas da nas obavijestite o nadnevku održavanja međuresornog
sastanka i na njega pozovete predstavnike sindikata državnih službi koji djeluju u
Ministarstvu obrane.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

U PRIVITKU:
1. Obavijest Carinske uprave
2. Zapovijed načelnika Glavnog stožera OSRH
3. Tablični prikaz prijedloga DSiN u OSRH za raspolaganje
O TOME OBAVIJEST:
Ured za socijalno partnerstvo
Predstojnik, gosp. Vitomir Begović, mr.
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