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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno. 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 24. kolovoza 2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

Predmet: Zastupničko pitanje 

Poštovani gospodine Leko, 

molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a 
koje se nalazi u privitku ovoga dopisa. 

S poštovanjem, 

.\L<- VŠ<K " V < K ^ 

dr. se. Mirela Holy 

Prilog: kao u tekstu 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 24. kolovoza 2015. 

PREDSJEDNIK VLADE RH 
GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ 

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE 

Poštovani predsjedniče Vlade, 

Vlada Republike Hrvatske je dana 07. svibnja 2015. godine u odgovoru na moje zastupničko 
pitanje o nezakonitom poništenju natječaja za radno mjesto sanitarne inspektorice u Kutini na 
koje je primljena gospođa Adrijana Cvrtila utvrdila, citiram: 'S obzirom na to da je nakon 
provedenog postupka po Oglasu, te odabira kandidata i dostavljanja rješenja o prijmu i 
rasporedu izabranim kandidatima došlo do naprijed navedenih promijenjenih okolnosti, 
pristupilo se djelomičnom poništenju Oglasa u dijelu koji se odnosi na radno mjesto višeg 
sanitarnog inspektora u Ispostavi Kutina na koje je trebala biti primljena A.C., kao i 
oglašavanju ništavnim rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme i rasporedu na 
radno mjesto imenovane." kraj citata. U međuvremenu je upravna inspekcija provela nadzor 
temeljem kojeg je Ministarstvo zdravlja pozvalo gospođu Adrijanu Cvrtilu na sastanak 
'temeljem utvrđivanja Vašeg interesa za rad na radnom mjestu višeg sanitarnog inspektora u 
Ispostavi Novska'. 

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja: 
Što je utvrđeno upravnim nadzorom? Hoćete li tražiti odgovornost ministra zdravlja zbog ovog 
slučaja? 

S poštovanjem, 

dr. se. Mirela Holy 



 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:  
 
Zagreb, 24. rujna 2015.      
  
 
 
 
      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s poništenjem natječaja za radno 

mjesto sanitarne inspektorice u Kutini – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnica u Hrvatskome saboru, dr. sc. Mirela Holy, postavila je, sukladno sa 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko 
pitanje u vezi s poništenjem natječaja za radno mjesto sanitarne inspektorice u Kutini. 
 
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 

 
  Upravnoj inspekciji Ministarstva uprave dostavljena je 9. travnja 2015. godine 
predstavka A.C. iz Kutine. Podnositeljica je, u bitnom, ukazala na provedbu postupka po 
Oglasu objavljenom 17. veljače 2015. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme na 
radno mjesto više sanitarne inspektorice u Ministarstvu zdravlja, Upravi za sanitarnu 
inspekciju i javno zdravstvo, Sektoru županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službi 
županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica - Odjel za središnju Hrvatsku, Ispostavi 
Kutina i na donošenje Odluke o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na 
određeno vrijeme od 30. ožujka 2015. godine. 
 

Podnositeljica je ukazala na to da je Odluka donesena nakon donošenja 
Rješenja o prijmu u službu od 23. ožujka 2015. godine i Rješenja o rasporedu na radno mjesto 
od 25. ožujka 2015. godine. 

 
Predmetna rješenja oglašena su ništavim 30. travnja 2015. godine, nakon čega 

je protiv tih Rješenja podnijela žalbu Odboru za državnu službu. 
 

Upravna inspekcija provela je posredni inspekcijski nadzor u razdoblju od 10. 
do 24. srpnja 2015. godine, po službenoj dužnosti, temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o 
upravnoj inspekciji (Narodne novine, broj 63/08). Predmet nadzora bila je Odluka ministra 
zdravlja, klase: 112-03/15-01/02,  urbroja: 534-02-2-1/1-15-16, od 30. ožujka 2015. godine o 
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obustavi postupka po Oglasu objavljenom 17. veljače 2015. godine. U provedenom 
inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je navedenom Odlukom obustavljen postupak po 
Oglasu koji je objavljen za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg 
sanitarnog inspektora u Upravi za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, Područna jedinica –  
Odjel za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina, dok u preostalom dijelu Oglas ostaje na snazi. 
Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva uprave 1. travnja 2015. godine. U 
Odluci je navedeno: „… da je došlo do promijenjenih okolnosti usred izmjena i dopuna 
Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja.“. 
 

Predmetna Odluka donesena je preuranjeno jer u trenutku njenog donošenja 
nije stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 
Ministarstva zdravlja (objavljena 30. ožujka 2015. godine, a stupila je na snagu 7. travnja 
2015. godine), kao niti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu koji 
je stupio na snagu 5. svibnja 2015. godine. Također, Odluka je donesena nakon donošenja 
prvostupanjskih rješenja o prijmu u službu i rasporedu na radno mjesto A.C., a koja rješenja 
su u međuvremenu postala izvršna i pravomoćna.  
 

S obzirom na navedeno, u Zapisniku, klase: 050-02/15-01/200,  urbroja: 515-
07-01/1-15-26, od 24. srpnja 2015. godine, koji je dostavljen Ministarstvu zdravlja 31. srpnja 
2015. godine, naložene su sljedeće mjere: 

 
1.   da se pisano pozove A.C. na dogovor radi utvrđenja da li ona i dalje želi raditi na 

radnom mjestu višeg sanitarnog inspektora na koje je raspoređena K.P., do povratka 
iste s rodiljnog dopusta (A.C. je primljena za njenu zamjenu), da se utvrdi točno 
mjesto rada - Ispostava Kutina ili Ispostava Novska, da se nakon toga zatraži provjera 
u kaznenim evidencijama u odnosu na A.C., te da je se uputi na liječnički pregled radi 
utvrđenja ispunjava li opći uvjet za prijam u službu, u odnosu na zdravstvenu 
sposobnost za rad na radnom mjestu višeg sanitarnog inspektora (članak 48. i članak 
49. Zakona o državnim službenicima); 

2.    da se nakon izvršenih provjera iz točke 1., ovisno o njihovim rezultatima, pisano 
pozove A.C. na dogovor radi utvrđenja datuma stupanja u službu na određeno vrijeme, 
a do povratka službenice K.P. s rodiljnog dopusta, 

3.    da se prvog idućeg radnog dana nakon postignutog dogovora iz točke 1. donese 
Odluka kojom se poništava Odluka o obustavi postupka po natječaju, od 30. ožujka 
2015. godine, te oglasi ništavim (članak 128. Zakona o općem upravnom postupku) 
Rješenje klase: UP/I-112-03/15-01/03,  urbroja: 534-02-2-1/1-15-2, od 30. ožujka 
2015. godine, te Rješenje, klase: UP/I-112-02/15-02/43,  urbroja: 534-02-2-1/1-15-2, 
od 30. ožujka 2015. godine; 

4.    da se po stupanju na snagu Odluke i nastupa izvršnosti rješenja iz točke 3., za A.C. 
donese dopunsko rješenje o prijmu u službu i dopunsko rješenje o rasporedu na radno 
mjesto kojim se utvrđuje točan datum stupanja u službu, odnosno raspored na radno 
mjesto višeg sanitarnog inspektora u Ispostavi Novska; 

5.    da se A.C. prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje, s danom 1. travnja 2015. godine; 

6.    da se s imenovanom sklopi sporazum o naknadi pretrpljene materijalne štete, na ime 
izgubljene zarade u razdoblju od 1. travnja 2015. godine  do dana stupanja u službu; 

7.    da se predmetnu isplatu izvrši na dan stupanja u službu; 
8.    da se primi izjava o mogućem postojanju sukoba interesa od A.C. (prigodom stupanja 

u službu). 
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Sve mjere iz Zapisnika izvršene su, o čemu je Ministarstvo zdravlja dalo 
pisano izvješće 28. kolovoza i 9. rujna 2015. godine. Iz izvješća proizlazi da je A.C. tijekom 
mjeseca travnja 2015. godine stupila u radni odnos kod drugog poslodavca, te da je bila 
prijavljena na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje kao službenica Ministarstva zdravlja samo za razdoblje od 1. do 10. travnja 2015. 
godine. 
 

Radi izvršenja mjera iz Zapisnika, A.C. je pozvana da stupi u državnu službu u 
Ministarstvo zdravlja s 1. rujnom 2015. godine, međutim, 31. kolovoza 2015. godine  
e-mailom je izvijestila Ministarstvo zdravlja da neće doći na posao i da daje otkaz, te da ne 
namjerava dalje raditi u Ministarstvu zdravlja. Na zahtjev Ministarstva zdravlja, o tome je 2. 
rujna 2015. godine dostavila i vlastoručno potpisanu izjavu. 
 

Ministarstvo zdravlja je u odnosu na A.C. 1. rujna 2015. godine izvršilo sve 
obveze u odnosu na isplatu plaće, za razdoblje od 1. do 10. travnja 2015. godine, te je istoj 
isplatilo naknadu štete u vezi s izgubljenom zaradom za razdoblje od 11. travnja do 31. 
kolovoza 2015. godine. 
 
 
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., ministar zdravlja.                                        
             
 
 
        
 
        PREDSJEDNIK 
 
 
        Zoran Milanović 
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