
 

 

Naš znak: 237-3/10    U Zagrebu, 20. listopada 2010.g. 
 
 
      MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA 

      I EUROPSKIH INTEGRACIJA 

      Povjerenica za etiku 
      Gđa Tina Krce 
 
PREDMET: Tina Krce, ostavka na mjesto povjerenice za etiku u 
   Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija 

- traži se 
 

Poštovana, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske obraća Vam se sa zahtjevom za ostavkom na mjesto povjerenice za 
etiku u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. 

 
Svoj zahtjev temeljimo na sljedećim činjenicama: 
1. povjerenici za etiku prate primjenu Etičkog kodeksa u državnom 

tijelu, kojim se, između ostalog, utvrđuju pravila dobrog ponašanja 
državnih službenika, utemeljena na Ustavu i zakonima i propisuje 
da službenik u obavljanju dužnosti primjenjuje načela državne 
službe i načela ponašanja državnih službenika, propisana Zakonom 
o državnim službenicima i drugim propisima; 

2. Vašim imenovanjem na radno mjesto načelnice Odjela za ljudske 
resurse u MVPEI povrijeđeno je više načela Zakona o državnim 
službenicima i to: načelo zakonitosti i pravne sigurnosti, načelo 
zabrane diskriminacije i povlašćivanja, te pravo drugih službenika 
na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja, budući 
da u trenutku imenovanja niste udovoljavali uvjetima propisanima 
Pravilnikom o unutarnjem redu MVPEI u pogledu struke koja je 
uvjet za raspored na službeničko radno mjesto na koje ste 
imenovani; 

3. prihvaćanjem rasporeda na radno mjesto načelnice Odjela za 
ljudske resurse prekršili ste pravila dobrog ponašanja državnih 
službenika, budući ste kao službenica MVPEI i od trenutka 
imenovanja čelnica unutarnje ustrojstvene jedinice zadužene za 
upravljanje kadrovima i postupak prijma u državnu službu morali biti 
svjesni kako je raspored na radno mjesto kandidata koji ne 
udovoljava uvjetima propisanima za to radno mjesto nezakonit. 

 
Gore navedeno potkrepljujemo sljedećom dokumentacijom: 
1. dopisom Samostalnog odjela za odnose s javnošću MVPEI, od 15. 

ožujka 2010. godine, u kojem se, između ostalog, navodi „S 
obzirom da djelokrug poslova Odjela za ljudske resurse, uz radno-
pravne postupke, pretežno čine poslovi vezani uz karijerni razvoj 
djelatnika, o tome se vodilo računa i prigodom postavljanja gospođe 
Krce na mjesto načelnice Odjela. Posebno napominjemo, da će u 
podzakonskim aktima Ministarstva, a u okviru spomenute 
reforme državne uprave, sadašnji uvjeti biti usklađeni s općim 
trendovima na području vođenja ljudskih resursa i stvarnim 



potrebama Ministarstva“, kojim je MVPEI indirektno priznalo da u 
trenutku imenovanja niste udovoljavali uvjetima za raspored na 
radno mjesto; 

2. dopisom MVPEI od 29. lipnja 2010. godine, kojim se od Sindikata 
traži mišljenje na sistematizaciju radnih mjesta u službi vanjskih 
poslova za radno mjesto broj 458, „načelnik Odjela za ljudske 
resurse“, u kojem se iza riječi „pravne“ stavlja zarez i dodaju riječi: 
„društvene ili humanističke“ struke; 

3. dopisom Ministarstva uprave od 2. kolovoza 2010. godine, kojim je 
Sindikat upoznat s činjenicom da je ovo ministarstvo dana 16. 
srpnja 2010. godine dalo suglasnost na Pravilnik o dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i 
europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda RH 
u inozemstvu, kojim se uvjet za raspored na radno mjesto načelnice 
Odjela za ljudske resurse „VSS, pravne struke“, proširuje na „VSS, 
pravne, društvene ili humanističke struke“, kao i to da je MVPEI 23. 
srpnja 2010. godine Ministarstvu uprave dostavilo doneseni 
primjerak Pravilnika u originalu, iz čega je razvidno da je promjena 
kojom ste ispunili uvjete za raspored na radno mjesto načelnice, 
kao osoba sa VSS „društvene ili humanističke“, a ne „pravne 
struke“, izvršena gotovo godinu dana nakon Vašeg rasporeda na to 
radno mjesto u kolovozu 2009. godine. 

 
S obzirom na gore navedene činjenice, Sindikat drži neumjesnim i 

institutu povjerenika za etiku suprotnim Vaše daljnje obnašanje dužnosti etičke 
povjerenice u MVPEI te od Vas traži da, ako to već niste učinili pri imenovanju na 
ovu časnu dužnost, svoju opredijeljenost dobrom ponašanju državnih službenika u 
skladu sa zakonima i propisima, pokažete barem davanjem ostavke na dužnost 
etičke povjerenice. 

 
Što se tiče činjenice da ste gotovo godinu dana obnašali dužnost 

načelnice Odjela za ljudske resurse u MVPEI, premda za to niste ispunjavali 
sistematizacijom propisane uvjete, napredujući i primajući plaću rukovodećeg 
službenika, što je istovremeno drugim službenicima u Vašem ministarstvu koji su 
ispunjavali propisane uvjete bilo zapriječeno, to ostavljamo Vladi RH i Upravnoj 
inspekciji Ministarstva uprave na rješavanje, vjerujući u to da će svojim 
postupanjem osigurati primjenu službeničkih zakona i propisa pa makar se radilo i 
o Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.     

 
S poštovanjem, 
 

Sindikalna povjerenica u MVPEI    GLAVNI TAJNIK 
Tuga Tarle         Siniša Kuhar 

 
 
 
 
U PRIVITKU: 
- dokumentacija 
 
O TOME OBAVIJEST: 
1. Vlada Republike Hrvatske, predsjednica, gđa Jadranka Kosor, dipl. iur. 
2. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, ministar, gdin Gordan Jandroković 
3. Ministarstvo uprave, ministar, gdin Davorin Mlakar 
4. Etičko povjerenstvo, predsjednica, gđa Gordana Marčetić, doc. dr. sc. 
5. Pismohrana, ovdje 

 


