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ZAPISNIK SA SASTANKA ODRŽANOG 18. svibnja 2005. 
 

 Dana 18.svibnja 2005. godine s početkom u 11,15 sati održan je u prostorijama 
Sindikata (SDLSN) sastanak Odbora carine Sindikata državnih i lokalnih službenika i 
namještenika RH sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Izvješće sa zadnje sjednice Glavnog povjereništva 
2. Dogovor u svezi tema za sastanak s ravnateljem Carinske uprave 
3. Različito 
 

Sastanku su prisustvovali Jadranka Posavec (predsjednica Odbora carine SDLSN i 
povjerenica Carinarnice Zagreb), Mijo Adamčević (Carinarnica Osijek), Radovan 
Butorac (Carinarnica Pula), Zvonko Mendaš (CI Trnovec), Ante Ivas (Carinarnica 
Šibenik) i Kristijan Mavrek (CI Goričan). 

 
 Gospođa Jadranka Posavec otvorila je radni sastanak, te je prisutne upoznala sa 
Izvješćem sa Glavnog povjereništva SDLSN (financijsko-materijalno izvješće, informacija o 
pregovorima za koeficijente itd. – cijelo Izvješće može se vidjeti na internetskim stranicama 
Sindikata www.sdlsn.hr). Na Izvješće nije bilo konkretnih primjedbi pa se krenulo na drugu 
točku dnevnog reda. 
 
 Pod drugom točkom dnevnog reda članovi Odbora carine osvrnuli su se na sastanak sa 
ravnateljem Carinske uprave gospodinom Barišićem održanim 03. veljače 2005., te je 
zaključeno da se za novi sastanak sa ravnateljem predlože ponovno iste točke dnevnog 
reda (zbrinjavanje mogućeg viška djelatnika po ulasku u EU, izmjene koeficijenata, 
Pravilnici o držanju oružja, o zaštiti na radu, o nagrađivanju i o odori, informacije o Carinskoj 
akademiji, sistematizacija radnih mjesta i drugo) iz razloga što mnoge stvari nakon tog 
sastanka nisu riješene (a bile su tema razgovora i zaključaka), dok s druge strane - o 
pojedinoj problematici o kojoj je bilo raspravljano nije donesen nikakav zaključak ili 
mjere provedbe. Uz sve to, od strane članova Odbora carine na novom sastanku sa 
ravnateljem biti će tražena konkretna pojašnjenja pojedinih poteza Carinske uprave (natječaji 
za prijem novih djelatnika i sl.)! 
 
 Predsjednica Odbora carine SDLSN gospođa Jadranka Posavec je od strane članova 
Odbora carine zadužena da u što skorije vrijeme dogovori u Carinskoj upravi RH 
sastanak sa ravnateljem, te da se informira o utemeljenosti javno iznesenih (Jutarnji list, 
Večernji list, Vjesnik) i nedemantiranih informacija (od strane Carinske uprave, Ministarstva 
financija ili Vlade RH) o odlasku sadašnjeg ravnatelja Carinska uprave RH gospodina 
Mladena Barišića na mjesto Ministra unutarnjih poslova. Nakon toga Odbor carine SDLSN će 
biti u mogućnosti donijeti zaključke o tome kada i na koji način pripremiti sastanak sa 
sadašnjim ili budućim ravnateljem Carinske uprave. 
 
 Pod točkom razno članovi Odbora carine raspravljali su o konkretnim problemima sa 
kojima se svakodnevno suočavaju carinski djelatnici u obavljanju svog posla u pojedinim 
carinarnicama i carinskim ispostavama, te se u međusobnim konzultacijama pokušalo pronaći 
rješenje. Na kraju je zaključeno da se Odbor carine mora aktivno uključiti u izradu novog 



Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji je u saborskoj proceduri, te će članovi 
Odbora zatražiti zajednički sastanak sa članovim  Odbora za zakonodavstvo Sabora RH kako 
bi im ukazali na problematiku carinskog posla i problemima carinskih djelatnika kao jedne 
specifične grupacije u sklopu svih državnih službenika i namještenika u Republici Hrvatskoj. 
 
 Radni sastanak je zaključen u 13.20 minuta. 
 

ZAPISNIK SASTAVIO 
                                                                                                                 Kristijan Mavrek         

 


